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Slut i huvet på ChE
N

u har du gjort ett misstag. Du
har nämligen börjat läsa Chefsemit
teurens spalt, den som ingen läser, eller
åtminstone sparar till sist och som man
tvingas läsa när det inte finns något läsvärt
kvar, men ändå sitter på muggen med
eirJSSiP.@U i handen. I normala fall brukar
jag skriva fina ord om vår fina tidning och
sånt (URTRIST!), men på senare tid har
jag inte riktigt känt mej som mej själv (i
själva verket har jag känt mej både klu
ven och androgyn) och nu blir det bara
knäppare och knäppare. Här finns en plats
i tidningen som bara måste fyllas ut och
som ingen ändå ser. Jag kan ju skriva
precis vad jag vill. Det är kul!
Jag kan tex skriva att Krakus är söt
och att GP ger inspirerande föreläsningar,
utan att någon skulle märka det, men det
gör jag inte för det vore ju inte sant.
Visserligen borde inte något hindra mej
från att ljuga men vissa gränser finns ändå.
Jag skude ocksä kunna skriva att jag
är glad för att jag lurat Flygarn (Per
Hallkvist) att ta över efter mej. Det är
däremot sant. Ni anar inte vilken bläsning
han går på (och inte han heller för den
delen). Men jag lovar, Per, att jag skall
inte sluta på tidningen och lämna dej i
sticket. Det är ju en njuUling att se andra
drunkna i arbete...
Nu låter det nästan som om det inte
vore kul att vara Chefsemitteur, men det
är det. Man får bestämma en massa,
skrika och domptera de stackars hunsade
emitteurerna. I själva verket är det så
kul att man inte får tid över till något
annat som att studera tex. Det är lite mer
frustrerande.

Ett gäng nya emitteurer är på väg
in i tidningen, något som borde få den
nya styrelsen att brefva eftersom jag flera
gånger fått höra hur dyra funkgasquerna är
med så många funktionärer på sektionen.
Nu har emellertid flera emitteurer som
varit med ett tag lovat att inte gå på
funkgasque så det inte blir så dyrt för
vår kära sektion, senast var det inte fler
än tre som gick, vilket borde ha glatt
styret. Det kanske är svårt att förstå, men
det är faktiskt inte så att man går med i
eifössi_q@U bara för att få gå på ett gratis
kalas per termin. Då kan man bli Playboy,
eller gå med i Esquaderstaben i stället.
En skojig sak man kan göra i den här
spalten är att se hur många gånger man
kan få med-��J�SiP.@Us logotyp_�. som ser
ut så här: EflilSRt_q@U. Vi på 6flilSSl_q@U ty
cker det är så jävla häftigt att skriva
eirJsSiP.@U just så här eftersom ingen an
nan kan göra det. Långnäääsa. Men bryr
ni er, kära läsare, verkligen om det? Ja, i
så fall har ni problem och det kan inte vi
på eifössi_q@U hjälpa er med.
Lite ska jag väl skriva om innehållet
i tidningen i alla fall. Innehållet hittar
man inte alls här bredvid i spalten där det
står "Innehåll" utan i resten av tidningen.
Bläddra i stället framåt i tidningen så hittar
ni det nog. Ett par av artiklarna är inte
signerade och jag poängterar att jag inte
heller tänker ta ansvar för dom.
Och nu, till er som läst ända hit, vill
jag bara säga tack för att ni läste mina sista
ord.
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I effiissi�@U gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Baksida: Janne tog Fiffi på pianot (Inte som DU tror).

Framsida: Barnarov, av Kenneth (nej, inte så!)

2

effiissiiiffi

Hej!
Nu sitter jag och skriver mitt sista ordford.
Vad kan det tänkas innehålla då. Jo lite av
varje.
Den "obligatoriska" försäkringen för
svinner från kårkvittot i vår. Obligatoriska
inom " " därför att det varit möjligt att få
tillbaka nio kronor om man inte vill ha
den. Nu kommer den, såvitt jag förtått,
att finnas kvar som "option" för den som
vill ha. Det kan vara vits att fundera över
hur ens försäkringsskydd ser ut om man
råkar ut för något. Det är också lönt att
kolla NÄR försäkringen gäller eftersom en
del bara gäller på väg till och från eller på
kontorstid eller med liknande restriktioner.
En försäkring kostar nog inte så mycket i
förhållande till vad den kan visa sig skön
all ha om det händer något.
Under tentaveckan efter period två
hade vi inbrott i tolvan. Någon eller
några hade brutit upp precis "rätt" skåp
och lådor och plockat med sig de kontanter
som fanns på olika ställen samt stereon.
Även bussen hade varit på utflykt under
natten men den fick vi tillbaka. Hemskt
trist att sådant händer. Det här är tyvärr
ingen unik händelse. Det förekommmer
över hela KTH en hel del inbrott och att
saker och ting bara vandrar iväg. Därför
är det jätteviktigt att vi inte lämnar dörrar
och fönster öppna. Och att man kanske
ifrågasätter varför folk som inte ser ut
att höra hemma på skolan vistas där på
kvällar och nätter. Tyvärr är det inte
tillåtet att försäkra prylar i statens lokaler.
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Det betyder att ersättandet av försvunna Ericsson att skaffa ny stereo för. En
datorer, instrument mm. måste ske med fond inrättades av Harald och Pripps som
pengar som kanske skulle kunna gå till faller ut varje år fram till år 2000 med en
summa pengar. Att det skulle vara samma
undervisning istället.
På SM i oktober blev efter en kort summa varje år, som en del trodde, är
diskussion fastställandet av sektionsav inte alls säkert. I år är summam lOOOOkr.
giften delegerad till styret. Budgetbered Pengarna ska användas för att göra eller
ningen räknade och kollade med sektio köpa något som är för E-Osquar och E
nens övriga verksamheter och la sedan Osquldas bästa. Jag vill rikta ett jättestort
fram förslaget 35kr. Detta innebär en tack till alla som på olika sätt uppvaktade
höjning med 5kr per termin vilket jag ty sektionen på vår högtidsdag.
Nu närmar sig slutet på mitt år som
cker är väl motiverbart för att vi ska kunna
fortsätta att ha en god sektionsekonomi. Ordf. Jag tycker att det har varit enormt
Styret satte alltså sektionsavgiften för -91 kul och givande att få vara Ordf. När
till 35kr/termin. Vi ligger för övrigt gan jag började ville jag höja engagemanget på
ska lågt om man ser till andra sektioner på sektionen. Det känns som det i alla fall till
en del har lyckats. Folk har ibland undrat
skolan.
På SM berättade jag även att det finns om det tar mycket tid att var ordf. Det har
en del stipendier au söka för E-Osquar och inte varit så lätt att svara på eftersom det
E-Osqulda. Det är nog inte så svårt som till mycket stor del blir vad man gör det
många tycks tro att söka och få stipendium till. Det gör säkert att lägga ned mindre tid
men samtidigt har jag tyckt det vara roligt
om man vill göra något extra.
att tex. gå runt och prata på föreläsningar.
Sedan jag skrev sist har det hunnit En annan fråga som jag fått är om inte
firas 80-års jubileum av sektionen. Jag ubåten är hemsk. Det är enklare att svara
tycker att det var ett jättelyckat jubel på, en ubåt är med intill visshet gränsande
med fina kalas. Ett värdigt firande av sannolikhet äcklig.
vår suveräna sektion. Tack alla inblan
Jag vill tacka årets styre och funk
dade för en väl genom förd jubelvecka. tionärsstab för ett i min mening suveränt
Under jublet annonserades ett par nya år och samtidigt önska nästa års styre och
stipendium. Ett från KTH och rektor stab lycka till.
Janne Carlsson som lyder "På annmodan
Till sist citatet, denna gång ifrån Har
utbetalas tio tusen kronor att användas för vard "Om ni tror att utbildning är dyrt.
internationell kontaktresa i utbildnings
Titta då vad okunskap kostar"
frågor till E-teknolog eller grupp av tekno
Tack & Hej
loger". Och två från Grundutbildnings
Eder intesålängetill Ordf
nämden och linjenämnden-E på vardera
15000kr också att användas för kontak
tresa i utbildningsfrågor.
Vi fick oc. kså en massa fina presenter
från olika håll. En ordentlig slant från

g

Nu mörkertider stundar, och mörkret faller på,
allt bli så svart och deppigt, ack mörkare ändå,
du kom som en lucia, och ljust det blev en stund,
men nu har ljuset slocknat, vet ej på vilken grund,
nu förstår jag att du slutat, (sista ubåten itutat),
ty om du ej fått gå, då hade ni varit två.
Pöesi av ökänd Amerikäniserad
E-teknölög
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haft det! För er som tror att det kommer
att bli mindre Kossor som uppenbarar sig
på sektionen efter nyår kan jag bara säga Muuuu (speciellt nu när jag vet exakt hur
Emissionen - en underskön tidning!
många
spenar en Kossa har).
En doft av nyslaget hö och ljummen
Kul förresten att se så många av er
kospillning. En värme som från solen på
funktionärer på funkgasquen, trots dag och
en klarblå himmel. Ett svagt surrande från
plats. Ni som inte kom utan satt slöa
tusentals flugor och ett diskret råmande
hemma i soffa - har ni inte förstått att det
som från en länge sedan flydd tidsålder.
är Gratis????
Det var vad som föll över mig då jag tog
Nu när vintermörkret sakta sänker sig
upp Emissionen nr 6 första gången. Det
.
och kylan långsamt tränger allt djupare
glädjer mig ohyggligt att e� s� emment
in i våra frusna kroppar brukar i alla fall
och superb tidning som Emissionen 1?ut
jag ofta längta till sommaren och värmen.
_
bepryda sin framsida med ett så graciost
Ett bra sätt att få tiden tills nästa sommar
djur som KON. - TACK!
au flyta raskt och redigt är att spendera
r,;;;;�;;.;;==�===inmiff,:,;;p.ni,iiil kvällarna
ute på krogen. Men med tanke
på våra tunna plånböcker får man välja
de inte allt för dyra ställena. För ett
par månader sedan öppnade en alldeles
ypperligt trevlig liten sylta som raskt blev
min favoritkrog och som jag härmed varmt
rekomenderar, speciellt då diskhögama
vuxit sig allt för höga därhemma och
kylskåpet är mer än vanligt tomt.
Hannas Krog heter stället och ligger
på skånegatan 80 på söder. En mysig liten
kvarterskrog som drivs av gäng entusiaster
med mycken branchvana. Husmanskost
och orientaliskt i en härlig blandning.
Husets vin kommer in i graderade flaskor
istället för hel- och halvkaraffer. Man
betalar bara för det man tar ur flaskan på
Italienskt vis. Och så det finaste av allt.....
13 minuter över varje heltimme öppnas
..,.,.._
luckorna till ett stort skåp i takhöjd och
L� __;:...._..:_:.._....:._............��ä;;I....'."""'"-.___., ut kommer ett äkta Kohuvud, naturligtvis
"Hey! You! ... No cutting in!"
med ett riktigt autentiskt "Mu, Mu" som
Fascinerande vad fort tiden går, jag bakgrund. Det kan vara bra att beställa
tycker det känns som ganska nyligen vi bord, så slipper man spendera för många
tillträdde som styrelse. Man blir ju oftast timmar i baren.
Till sist, tack för i år och ett stort
lite nostalgisk så här i "slutet" av ens
tid. Årets arbete i styrelsen har fungerat MUUU till er alla!
väldigt bra och gett många fina minnen.
Ha Qul!
Ett riktigt stort lycka till vill jag önska
nästa års styrelse med Anna R i spetsen
Jacob
- hoppas ni får lika trevligt som vi har

VICEORD

Tiden är ur led!
eller

Jag avgår vid årsskiftet!
Tiden är sn:in ute för min del och det
är dags för en ny Tolvcrichef att ta över.
Jag önskar honom/henne lycka till, det
kan nog behövas. För egen del har
gjort delar av mitt bästa för att Tolvan
skall "fungera". Under året har jag fått
stor hjälp av teknologer, som inte tillhört
Tolveriet. Detta har varit extra roligt
tycker jag. Det finns två personer som

jag har mycket att tacka för. De två har
genom hårt osjälviskt arbete, extremt bra
ideer, stort moraliskt stöd etc. gjort att jag
hållit motivationen uppe under hela året.
Ett JÄTTETACK till:
Lukas Holm , Janne Lindh

Tack för mig Kalle Eke
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Schemat

När ni läser detta så bör schemat för hela
våren vara klart, bra va! I skrivande stund
ser det tyvärr inte så bra ut, man har
missat lite vad gäller lokalbokningen och
antal elever men det bör vara snabbt fixat.
Vidare är det tre dagar i maj som ni bör
uppmärksamma: ons. 1/5 läses 14/5, tor.
9/5 läses 15/5 och fre. 10/5 läses 16/5.
Detta p.g.a. alla helger i maj.

Praktikjobb

Vi uppmanar alla som ännu inte ordnat sin
praktik att genast börja söka praktikjobb,
det tar oftast längre tid än vad man tror.
Reglerna står i studiehandboken ni fått ut,
om ni inte har den och ni inte vet vad som
gäller så kom upp till oss. Obs! för E88
och äldre gäller något annorlunda regler
för praktik.

Extra tentor

Ni som bara har en tenta kvar kan begära
upp den extra om det är tre eller fler
månader kvar till nästa tillfälle. Detta gör
man hos linjenämnden och det går fort.
Med beslutet att linjen betalar en ev. extra
tenta går man till institutionen och begär
tentan. Om nu de inte vill göra en tenta
så är det tyvärr inget att göra något åt.
Institutionen måste ordna vakter, tenta och
övrig administration och pengarna linjen
ger per elev och tenta räcker inte till allt
detta. Det är också därför man inte kan
"hänga" på en extra tenta för linjen betalar
bara för den som begärt upp tentan.

Till sist

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett
gott nytt är. Hoppas att ni inte har bokat
julomtentaperioden till tentor, men om det
nu är så önskar vi lycka till! Skolan börjar
igen den 15/1 (ryyys) med nya tag. Några
av er åker då till Brasilien på studieresa,
ha det så trevligt där önskar vi.
STVL E (Tommy och Lotta)

Var tog den sista
kronan vägen?

Tre studenter sitter nere i baren och delar på en stor stark.
Ölen kostar 25:-, de tar upp varsin tia och betalar. Bartendern
lämnar tillbaka fem enkronor, de tre studenterna tar varsin enkrona
och ger bartendern de återstående två i dricks.
Nu har var och en betalt nio kronor, summa 27:-. De betalte två
kronor i dricks, summa 29:-. Här utbryter tumultet. Var tog den
30de kronan vägen...

•

Vi gillar problemlösare och folk som håller ordning på ekonomin.
Därför är duktiga civilingenjörer och civilekonomer alltid välkomna
till Ericsson för att göra karriär hos oss. Vi är en världsomspännande
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 på Ericsson.
Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Peder Möller 08 - 719 19 65.
Ericsson Business Communications AB - Kristin Hagström 08 - 742 46 91.
Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650 - 170 00.
Ericsson Radio Systems AB - Inger Nyström 08 - 575 19 66.
Ericsson Radar Electronics AB - Louise Heime 031 - 67 22 36.
Ericsson Network Engineering AB - Kurt Trogen 08 - 721 71 96.
LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08 - 726 28 07.
Ericsson Components AB - Irene Wallin 08 - 757 43 65.

ERICSSON
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Lär- & timplan lå 91/92

Framtidsgruppen
Framtidsgruppen på Elektro bildades i
april 1990 genom ett initiativ av Lin
jenämnden och lärare verksamma vid lin
jen. De viktigaste skälen till att gruppen
bildades var: låg examinationsfrekvens
(60%), lång studietid (ej sällan 7 år) och
att kvaliteten på och innehållet i civingut
bildningen på Elektro behövde en översyn.
Gruppen har satt upp två övergripande mål
för utbildningen på Elektro:
• CI-E skall efter examen kunna följa
teknikutvecklingen inom sitt verksam
hetsområde samt lära sig nya tillämp
ningar och ny teknik.
• CI- E skall ligga på samma kunskaps
mässiga nivå som ingenjörer utexamin
erade från de bästa tekniska högskolorna
i Europa och USA, tex ETH och MIT.
Andra mål för gruppens arbete är:
• Examinationsfrekvensen bör öka till ca
80%.
• Sudieavhoppen bör ske så tidigt som
möjligt i utbildningen.
Framtidsgruppen håller på au utarbeta
Nt förslag till ett nytt grundläggande block
på 100 poäng. Omfattande förändringar
har redan gjorts för åk 1 nästa läsår.
Istället för sex studieinriktningar föresläs
tre kompetensinriktningar, Elektrofysik,
Industriell systemteknik och Information
steknologi. Inriktningarna skall innehålla
ca 50 poäng obligatoriska och valbara
kurser. De sista 30 poängen (inkl exa
mensarbete) skall bestå av ett institution
sanknutet fördjupningsblock.
För att öka examinationsfrekvensen
anser gruppen att system med spärrar, ak
tiv studieuppföljning, utökad fadderverkTilldelning: 90/91 3 1 922 kkr
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samhet mm bör införas, samt att ett större
mått av elevaktivitet i utbildningen efter
strävas.
Jag hoppas att det kommer att bli stor
uppslutning till studienämndsmötena i vår
då Elektros framtida utbildnings form och
innehåll kommer att diskuteras flitigt. Det
är viktigt att teknologrepresentanterna i
Linjenämnden får ta del av era synpunkter
så att de kan framföra dessa i diskussioner
i nämnden!
LNE har även skrivit ett brev till
Grundutbildningsnämnden där vi ansöker
om en extra tilldelning på 3 miljoner
kronor. Möjligheterna för bifall är ganska
små, så vi kommer antagligen att bli
tvungna att skära i kursutbudet.

Examensarbete
Studiehandbokens text angående exrunen
sarbete kommer att ändras till nästa läsår.
Texten kommer att lyda: Examensarbete
bör tidigast påbörjas efter fjärde årskursen.
Normalt skall examensarbete inte kunna
påbörjas, förrän de grundläggande ämnena
inom respektive inriktning ha inhämtats.
Examinator kan efter särskild framställan
medge att examensarbete förlägges till an
nan tid.

Inställd kurs
Kursen EU002 Teknisk svenska för E som
skulle gått i per 5,6 och 7 kommer inte
att ges. Kursansvarig Jan-Olof Åkerlund
skall åka till Colombia i minst två månader
för adoption. Kursen kommer att ges både
på hösten och våren lä 91/92.

96% 91/92 30645 kkr

94 % 91/92 30006 kkr

Kurskostnader
Bastilldelning
Kompetensutveckling 2%
Höskolan Eskilstuna/Västerås
Examensarbeten
Internationella enheten
Franska institutionen
Miljövårdskurser, I-ländernas
ek geografi, Int marknadsföring
Datorer
Nämnd verksamhet
SLUdicvägledning
Administration
Utrustningsmedel
Kurs utveckling

19618
5400
613
975
835
250
50

kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr

19618 kkr
5400 kkr
600 kkr
975 kkr
835 kkr
250 kkr
50 kkr

70
1700
1333
470
617
1000
1000

kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr

70 kkr
1700 kkr
1333 kkr
470 kkr
617 kkr
1000 kkr
1000 kkr

Summa

33931 kkr

33918 kkr
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Åk l :
• Ny kurs i Programmering: Hela Pascal
språket samt strukturerad progrrunmer
ing.
• Ny kurs i Elektriska nät: Likströmsnät,
växelströmsnät, filterkretsar, trefassys
tem, elektrisk mätteknik (2 laborationer).
• Ny kurs i Informationsteknik: Teoridel
i åk 1 och praktiska moment under
Iabkurser i åk 2. Tyngdpunkten skall
ligga på rapportskrivning och presenta
tionsteknik.
• I Differential- och Integralkalkyl ges
samma kurs som för F (inkl teoritenta
men).
• I Algebra och Geometri ges samma kurs
som för F.
• Mekanik: Vektorläran utgår. Istället
ingår stelkroppsmekanik. Kursen ges i
3 delar, del 1 och 2 i åk 1 och del 3 i
åk 2.
• Vektoranalys: Inga ändringar.
• Fysik del 2: Nedflyttad från åk 2 till åk
I.
• Aktiva kretselement: Utgår. Kommer
att ingå i ett nytt elektronikblock som
skall arbetas fram av Framtidsgruppen.
Åk 2:
Inga ändringar förutom att både del 1 och
2 i Teoretisk elektroteknik läses i åk 2.
Åk 3:
Ny kurs i Ekonomi: Ges av Jan Möller
från Chalmers Tekniska Högskola. An
nars inga ändringar.
Lär- och timplaner för åk 1-5 lä 91/92
finns uppsatta på ESN:s anslagstavla i
tolvan.

Budget
Tilldelningen för basåret 91/92 kommer
antagligen att bli 96% av föregående års
tilldelning eller ev endast 94%. Ned
skärningen beror på regeringens krispaket.
Besparingar som måste göras i linje E:s
budget motsvarar minst 3 miljoner kronor.
Linjenämnden har tillsatt en arbetsgrupp
som skall utarbeta en ny kurskostnads
formel, som linjen använder vid fördelning
av kurskostnader, med förhoppningen att
eventuella besparingar skall kunna göras
där.
Det var allt från mig. Må gott!

SNO-Åsa
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SMusK

de fattiges hjälpare, barnens vän, flickornas favorit

F

ör att inte i onödan upptaga E�tekno
logemas dyrbara tid är detta num
mers spalt utformad som en tipsrad. Kort
sagt: inga ord - bara kryssa. Du kan också
ringa in ditt svar, på telefon 790 7 1 39,
säkrast söndagar 17:45 - 1 8:00. Pris blir
en gratisbiljett till vår konsert.
1. När är SMusK:s konsert?
1 . 16/3, 17/3
2. Vad har du förmodligen fått av Vatten
fall när du läser det här?
1. En skiva
X. En folder om mobiltelefoni
2. Glapp i radiolan
3. Vilka squtt och tentapubar spelar
SMusK på framöver?
1. TV ÅHUNDRATUSEN!
X. Inte klart i skrivande stund
2. Har undertecknad glömt att kolla
4. Jag är allergisk mot följande födoämne:
1. As
2. Döda växtdelar
5. Vad har SMusK nykomlingar?
1 . Invaderat
X. Att ge?
2. Jo, fått. Och många är de, och det
är mycket glädjande.

Fonografrullen kom ur bruk när den platta skivan lanserades.

6 . Följande dag passar mig bäst:
1 . 17/3
X. 17/3
2. 16/3
7 . Vad skall man svara på i tävlingen som
hör ihop med skivan?
1 . Om kungen är neger
X. Om hur järnvägars bra det hörs på
månen
2. Hur många djur som 'requestas' i
"Djungeln" från daghemmet kroko
dilen i Ångbro
8. Veckans visdomsord: Man skall inte
dra alla över en kam
1 . Ty var människa är Unikums
apostel
X. Ty det är ganska ohygieniskt, fak
tiskt
2. Ty SMusK har konsert 16/3, 17/3.
Vi sesarå!

RAM-baud

- Don't worry! We' re friends from the other side.
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En byxvarm vodka, sa han. En byxvarm och en vodka, sa hon. Ta bort handen frdn
växelspaken älskling, sa han.

Bakom mina solglasögon spanar jag in
ndtt schysst för kvällen. Undrar vem som
har störst... (bil)?

Sto/fe servar bara 96 oktan och högre,
ldngtifrdn blyfritt. Det är sdnt som ger
grabbarna hår på bröstet (dock inte pd
denna).

Öhh, bruden ska' ru ha en varm korv?
Min trimmade amazon-epatraktor stdrfel
parkerad utanför (och jag har lila plysch
klädsel).

Pucko och vodka, kan de va ndtt? (Pucko
till höger)
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VI HAR NAGOT
GEMENSAMT
Du som idrottar vet hur viktigt det är med
energi för att prestera bra resultat.

Vi, som arbetar med energi i annan form, vet
att Sverige skulle sluta fungera utan energi.

LJUS,
KRAFT och
VARME fran
••

0

atte
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Slut för i år.
Så var då förhoppningsvis årets sista KF
överstökat. Vad hände då så här på
upploppet, jo bl.a. f öljande.

Info från pampar

FC berättade au han den sista tiden sysslat
mest med budgeten för 1991 och kommit
fram till att om alla som vill ha pengar från
Kårbudgeten fick vad de ville ha skulle
terminsavgiften höjas till ca 310:- från
268:- i dag, målet är dock att inte höja
terminsavgiften över 300:- nästa år, men
höjning blir det.
Anna SUO berättade lite kort om
KTHs jätteprojekt PEGAS som bl.a. skall
utreda examinationsformer.

Ny sektion

Som förhoppningsvis alla vet så har KTH
startat en I-linje. Tekonologena på I-linjen
har ansökt om att få bli tekonolog- sektion
i Kåren, och inte som nu behandlas som
övriga. KF kunde dock inte utan att bryta
mot sina egna stadgar uppta dem till sek
tion nu utan blidade en interimistik sektion
som på vårmötet kommer att ombildas till
en riktig sektion. I- sektionen hälsades
därefter välkomna av KF även om vissa
av oss tycke att man skulle följa stadgan
och vänta med bilda sektionen till i vår och
då göra dem till en riktig sektion direkt.

RpB-91

RpB-91 är på gång. KF har valt en stab
bestående av Jan Ekman och Jan Olsen
båda M-88 och medlemmar av KBM-M.

D

Dessa har även beviljats ett startlån på
10.000:- för snabbt kunna sprida propa
ganda bland troliga sponsorer. Budget och
dylikt kommer att presenteras på KFl/91.

Qarnevalen

Revisionen av Qarnevalen är nu klar och
med beröm godkänd utav KF, både för
snabbheten att få den klar och för hur
ekonomin har skötts under Qamevalen.
Som kuriosa kan jag meddela att Qame
valen omsatte nästan TRE MILJONER
kronor och klarade hem en vinst på nästan
tre hundra tusen kronor.

SFS

Vår utredningsgrupp om huruvida vi skall
lämna SFS eller ej lämnade en rapport om
det nuvarande läget. Sex kårer med till
sammans 59000 medlemmar har lämnat
in utträdes ansökan till SFS, detta är ca
40% av SFS medlemmar. SFS styrelse har
beslutat att verka för att stadgeändringen
om SFS organisation rivs upp, om så sker
lämnar vi troligen ej SFS då våra huvu
danledningar för detta försvinner. Hu
ruvida detta sker är dock förnärvarande
osäkert då Små/Mellan och Högern mot
satte sig denna ändring och Kult/rad lade
ned sina röster. Står sig detta kommer in
gen ändring till stånd då dessa kan block
era ett beslut, eftersom erforderlig ma
joritet inte kan erhållas.

Vad har vi gjort under året?

Så här mot slutet av året skall man ju
försöka sammanfatta vad som skett under
året. Vad har då skett inom KF ?
Ett genomgående tema under våren
var rapporteringen från Qamevalen. En
andra viktig sak har varit Kårbudgeten-90.
Vi har även fått information vilket resultat
överläggningarna med våra störda grannar
haft, situationen är förnärvarande under
kontroll men kan lätt förvärras om vi
(hela kåren) inte sköter oss i Gasqerna och
Kröken. Vi har även valt en ny inspec
tor, Gunnar Svedberg efterträder Anders J
Thor. Samt diskuterat vår hållning emot
SFS. Dessutom har ett antal motioner och
propositioner behandlats, både kreativa
och intetsägande diskussioner genomförts
samt en hel del annat.

Edra KF-ledamöter
Bertil Hel/mans, E-87
Helena Nordström, E-85
Jan Örnstedt, E-86
Michael Lindström, E-85

Så mycket om mötet.

Betrakta oss som människor

et är möjligt att vi har svart hår
eller svart hud och pratar lite kon
stig svenska, men oavsett detta är vi
människor. Det känns konstigt när man
går in i en lokal och ser folk antingen
säga till sig själva "oh, en svartskalle"
eller låtsas att du inte existerar.
Som sagt, vi är människor precis som
ni. Det finns bra och dåliga människor i
alla länder. Man ska inte dra alla över en
kam. Försök att lära känna oss en och en
i stället!! Ni kan bli positivt överraskade.
Har du haft negativa erfarenheter med en

utlänning ska du inte dra slutsatsen att alla
är likadana.
Kan du tänka dig hur det känns när
man går för att köpa något på rasten på SM
(SektionsMötet) och den framförvarande
köper det och när du kommer fram säger
hon att varan är slut fast man ser att det
finns många kvar!!
Det känns när man går in i 12:an och
ställer sin matlåda i kön för uppvärmning
och någon bara ställer in sin mat i mikro
vågsugnen. När man säger att det finns en
kö, får man svaret "Jag skiter i kön. Jag
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har lektion om en halvtimme". Lektion
har jag också. Hungrig är jag med.
Jag hoppas att ni förstår vad jag
menar. Allt har fungerat bra förut, men
tyvärr har attityden förändrats den här
terminen. Jag vill ha en trivsam sektion.
Jag vill kunna umgås med alla. Jag vill
bli räknad som medmänniska. Detta gäller
för oss alla som har fått känna av den här
förändringen.

Roozbeh Ayoubi, E-87
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En riktig strdtrövare. om jag fdr säga det
själv.

L
Emedan somliga fick klä ut sig, behövde
andra inte det. .;Hessu sportar.

. -

Man skall leva som man lär...sa .;Ulf och
tog hornen av tjuren.

ördagen den 17:e November står det
en förvirrad E-teknolog på Slussens
T-banestation och undrar vart dennes med
teknologer befinner sig. Efter ett visst
tänkande kommer densamme på att stud
era inbjudningslappen... som man kunde
förvänta sig, EN TIMME FÖR TIDIG!!!
Lika bra att åka och käka en hamburgare.
Väl tillbakakommen till Slussen en an
dra gång denna kväll, chockerar ett an
tal förvirrade bönder sin omgivning med
att totalt fylla ut en "dragspelsbuss". En
av dessa bönder var särdeles förutseende
med att ta med sig en riktig höjdarlåt, själv

Rockan visade en viss preferens för juvrer.
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Skall våran enda levande viktenhet, 1 Rob,
bli en SI-enhet.

saknade jag Bröderna Djup's djupt intelek
tuella texter. Som alltid hade vår sektions
vice Ordf. lyckats hitta ett kul ställe söder
om stan, denna gång en f.d. lada. Bäst
utstyrsel utan tvekan var den fyrarmade
kossan. Men liksom alltid schnygg per
sonal, d v s styret, ännu schnyggare gäster
och som alltid ett särdeles kul kalas.
Text tillika foto: Ronny Peschel

Ordf ville absolut dela med sig av sin
" U-bdt".
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SRKB 1987 äntligen i graven!
SM

eller SektionsMötet är Elek
trosektionens högsta beslut
ande organ. Två gånger per termin äger
det rum och jag tänkte skriva lite om
höstens första, som ägde rum i oktober.
Vid det här laget har dessutom ännu ett
SM hållits, Val-SM, där (nästan) alla funk
tionärer väljs. Det får v i skriva om i nästa
nummer av emissi�ggn.
Alla medlemmar på Elektrosektionen
är alltid hjärtligt välkomna till dessa
sektionsmöten. Man kan säga sitt, äta
billig mat, dricka billig bira eller bara
främja demokratin genom sin närvaro och
röst. Det var lite dåligt med äldre E
Osquar/Osquldor så vi får väl vara tack
samma att inte E-90 fick samma ide som
lantrnäterinOllan, som nästan lyckades
rösta igenom mer pengar till sig själva
i kraft av egen majoritet på deras sek
tionsmöte.
Efter mötets öpnande och annat kun
gjorde ordföranden Rickard höstens ack
umulerade meddelanden. Bl.a. fick vi
reda på att Data har elektrifierat sitt delta
utanför Escapen, eftersom man tröttnat på
kissnödiga (underförstått E-)teknologers
blästömningar där. Inte för att jag förstår
varför Data tror att E-Osquar skulle göra
sina behov där, när det är så nära till
damturken, men det är väl lättare att skylla
på andra än sig själv. Vidare kommer
kårens kupongpris på maten att höjas upp
mot (eller förbi) 30-kronorsstrecket och vi
fick också höra att Kemi fått en räkning
från Elektro för vitmålningen av det av
keminOllan vandaliserade staketet. Till
sist fick Elektro beröm av kåren för en fint
genomförd nO llning, hoppas f.d. nOllan
tyckte detsamma.
Det känndes svårt att bryta en tradi
tion, men den här gången blev det in
gen bordläggning av studieresan SRKB
l 987's revisionsberättelse. I stället blev
den godkänd och SRKB 1987 beviljades
ansvarsfrihet följt av 10s tystnad för att
äcklas över deras långsamhet. Vi kanske
inte behöver bryta den traditionen?
Sektionen har ganska god ekonomi
och för att den skall så förbli behöver
sektionsavgiften höjas. Styrelsen föreslog
en höjning till 35:- per termin. Det är
ändå mycket lågt jämfört med en del an
dra sektionen som har det dubbla. Mötet
kände sig dock frikostligt till sinnes och
tillät styrelsen att själv fastställa sektion
savgiften till vad som är nödvändigt efter
samråd med den nyvalda budgetberednin
gen.
Sedan var det dags för den första
läsningen (det behövs två) av stadgerevi-

Det giiller att komma i tid till sektionmöterna!

sionen. Jag säger bara suck... Det blev
ett seeeeeegdraget petande om apostrofer,
stora eller små bokstäver, beteckningen
"E-Osquaruldas" vara eller icke vara (det
blev icke vara) och en massa annat tjafs.
Bit för bit lyckades dock vice ordf. Jakob
ta sig igenom hela förslaget, under kontin
uerligt införande av ändringar. Jag brefvar
inför nästa SM.
Musikborgarrådet, MBR, Per skall en
ligt stadgarna (de nya också) framföra ett
opus mötet till fromma. Efter 14 ur
druckna öl förnöjde han mest sig själv,
men lyckligtvis lär han väl inte minnas hur
mycket han gjorde bort sig.
Bland motionerna beviljades bl.a.
3000:- för inköp av ytterligare en mikro
vågsugn, så nu kanske man kan slippa äta
den medhavda maten kall för att hinna
med på lunchen.
PR meddelade att man numera får
vara med och försvara sig vid städkon
trollen efter att man hyrt någon av kårens
lokarer.
Det avhandlades fler viktiga frågor på
SM, som du kan läsa om på annan plats
i tidningen. Jag tänker då främst på den
attitydförändring som skett gentemot våra
invandrare och gäststuderande.

Janne
Senaste Nytt!
Enligt nya uppgifter lever SRKB 87
fortfarande. Revisionsberättelsen måste
godtjännas av kårrevisorerna innan saken
är ur världen.
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SRKB92

mitten av januari 1992 åker vi lill'USA
på studieresa. Alla E-87:or och äldre är
välkomna att deltaga på resan. Under tre
veckor kommer vi att resa runt och besöka
företag, universitet och ha roligt på olika
sätt. Det kommer dock att kräva mycket
engagemang av alla som vill följa med.
Sista anmälningsdag är preliminärt den
30/1 1991, då vi även tänkte oss att ha en
kick-off i 12:an, typ ölkväll. I samband
med anmälan inbetalas en avgift på 500 kr.
Mer information angående resrutt, ar
betsinsats, anmälning och övrig verksam
het ges på kommande stormöten.
För eventuella frågor ring till någon i
styrelsen.
Ordförande Jonas Hallmen, 756 48 26
Reseplanerare Marie Gustafsson, 85 25 59
Kassör Lars Hilbe, 716 24 80
Sekreterare Stefan Hansson, 56 90 31
Synpunkter och ideer angående resan
mottages tacksamt!
Studieresekommitten B 1992

En äkta cider
Vi går mot allt sundare vanor när det
gäller mat och dryck.
Både vid festliga till
fällen och till vardags är
Kiviks Herrgårds Cider
ett naturligt alternativ till
vin och starkare drycker.
Äppelmusten är jäst
enligt samma princip som '\
den klassiska cidermetod J
som använts i Frankrike i t

•*''*,?

ska vara jäst!

sekler. Metoden ger en frisk och
god cider som fått högsta betyg i
smaktester.
Den härliga smaken beror också
på de fina äpplen som mognat
under de bästa möjliga förhål
landen på sluttningarna i
Österlen, Sveriges fruktträdgård.

Kiviks Herrgårds Cider.
Den äkta cidern.
Pripps Konsumentkontakt 00·757 70 50
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Jubileumspub

Tisdag den 6/10 invigdes jubHeumsveckan
med pub i Tolvans domäner. Efter ordfs
tal och trumpetfanfar, kunde jubileumsölen
drickas för första gången. Hellen med
kompisar stod bakom baren för en gångs
skull, och mycket öl sålde dom... Man
kunde även satsa på ett snabbt nummmer
i ett hörn, med varierande utdelning.

I början var vi lite blyga i bastun...

Stugkör

Torsdag den 8/10 åkte ett gäng elektriker
ut till Gustavsberg för att festa tillsam
mans med utländska gäster från Finland,
Norge och Lund. Av någon underlig an
ledning var bastun före middagen, och när
vi väl satt oss till bords hade nubbarna
koagulerat... Framåt morgonen när Emis
sionens utsände skulle gå till sängs, fanns
bara golvplatser kvar, men å andra sidan
berättade Bobbi godnattsagor länge, länge.
.. .men efter ett par stadiga " läsk" var vi
igdng!

Det är svårt att spika när man nubhat för
mycket! Notera barpersonalens snygga
slips med matchande kalsonger.

J\v med kläderna! bad hon. Like a virgin?
Knappast!
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När Elektro har fest, kommer Kim frdn
Finland som ett skott. I dr hade han 1 7
kompisar med sig ...

efrussiiffiiö
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IJLJE1UOO§ JFITfilAJN]])JE
Q-husfest

Det ryktades att det fanns oingasquade
lokaler på teknis. Alltså drog vi till Q
huset på fredag den 9/10. Vissa kunde
inte hålla sig ifrån datorerna, men vi andra
njöt av maten, filmvisningen och SMusK
jammet. SMusKs spelning blev extra ly
ckad (åtminstone enligt dem själva) efter
som de värmde upp med grav-öl och
gravioli i källaren.

I

Ole dole doff... Vem ska jag ta nu då?
Schyssta brön på Q-husfesten. Varma var
de också...

�
�
Rockan baxar back till Q-husfesten. Men
vad ska ni ha då, grabbar ? Dom här e
mina!

,,�A's�
.�'

Tack

�-

Kalaspingla bakom disken, verkar fina
fisken.

Fotografer, artikel- och bildtcxtförfatt
are fick inte plats med sina namn här...
och det var tur det!

Nära till muggen... SMusK öppnade egen
bar pd Herrtoaletten, där biran var minst
två spänn billigare än jubel-ölen. Att den
funkade var den här mannen levande bevis
på...
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lill alla som hjälpte_ till att städa Elec
trum efter 80-årsjubileet. Tack även
till alla som hjälpte till pä alla ju
bileumsarrangcmang.
Sara Leggese
&
Anna M.C. Strandberg
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J ubileumsfesten
Glasgatan i Elcctrum, Kista är som gjord
för att fira 80-års jubileum på. Mycket
glas, krom och marmor, högt i tak och
utanpåliggande glashissar. Som en scen
ur Moonraker ungefär. På denna plats
strålade yngre och äldre teknologer sam
man, lördag den 10/11, för en högtflygande
middag.
Under sittningen underhölls vi av flera
framträdanden, lite tal, lite frisörsalong,
flera tal, pengar till Elektro (i form av
stipendier, fonder och donationer), ett par
barstolar, !lera tal osv. Det bästa med att
fylla år, är ju som bekant alla presenter
man får. Massageälgar bland annat.
På efterköret spelade ett band dans
vänlig musik, och dansgolvet hölls fyllt
länge, även när disco-dunkel tog över.
Barer fanns naturligtvis på flera ställen,
bland annat i hissarna. Sammantaget blev
detta en mycket lyckad fest. Framemot
klockan sex på morgonen packade disc
jockeyn ihop, och frukost serverades för
de tappra som valt att vänta på första
tunnelbanorna på söndag morgon.

Viner-vals eller rock, spelar ingen roll, jag
måste hålla stadigt i flickan ändå.

�9
. . 1.

Fyra tvålar i en såpopera. Men akta dig Sara, de vill komma närmare än du tror.

t

Efter sittningen anordnades ballongdans. Folk stampa takten av bara attdn! Och det
var inte bara luftaffärer heller... (En HP-48 lottades ut)

@; Harald önskar alla en God J u l ! @;
16
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Åsså tar man sig en stadig man, en som man kan lindha kring sitt lill-ftnger, och lutar
sitt söta huvud emot. Fast magen vore kanske mjukare?
Den gröna hissen hade i alla fall snyggast
personal. Efter tre . turer upp och ner,
insåg jag att man kunde köpa dricka
också. Dom värsta jluktarna stod utanför
och dreglade.

Elektros grand old man, Håkan Sterky
(E-19) tyckte att det söps för dåligt, därför
utbringade han en skdl till sig själv.
Satan sd dumt, en Saddam sa damen.

Snurrig barpersonal! Amiralitetet nddde
oanade höjder med sina stokastiska drink
ar mm i Sky-baren.

Åh, dessa tjusiga Emissionsfotografer.

Det fanns mycket fint att titta på i Electrum.
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Åtgången på apelsinjuice var större än pd
Bloody Mary.
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Pepparkaksdeg till stora
figurer och hus
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ul vore det att göra en insats till jul
bordet, intressant! Eller att i glada
vänners lag baka lussekatter, dricka glögg
och bygga pepparkakshus. Gångbart jul
godis hittar ni i föna numret av Emissio
nen. Och nu när ni ändå gluttar i förra
Emissionen så skriv till 1/2 ägg i mandel
massareceptet!

Sätt ugnen på 200° .Skala potatisen. Skär
den i strimlor. Skala och skiva löken tunt.
Varva potatis, lök och ansjovisfileer i en
smord ugnssäker form. Översta lagret ska
vara potatis. Häll över grädden ev blandad
med ett par msk ansjovisspad. Klicka över
lite smör.

Vanliga småpepparkakor
(ca 250st)
300g smör
5dl socker
ldl sirap
2dl vatten
1/2 msk ingefära
lmsk kanel
lmsk kryddnejlikor
1msk malen kardemumma
1msk bikarbonat
ca 1 1/21 vetemjöl
Rör smör, socker och sirap smidigt. Till
sätt vatten, kryddor, bikarbonat och det
mesta av mjölet. Tag upp degen på mjölat
bakbord. Knåda in resten av mjölet. Låt
degen ligga i kylen i en plastpåse till nästa
dag. Kavla ut degen tunt och tag ut kakor
med mått. Lägg kakorna på smord plåt.
Grädda i ugn vid 200° , ca 5min. Låt
svalna lite på plåten.

Julköttbullar
(4 port)
400g köttfärs
3/4dl havregryn
lmsk potatismjöl
1 l/2dl vatten,mjölk eller buljong
1 ägg
ltsk salt
1-2 kryddmått kryddpeppar
1 kryddmått svartpeppar
lmsk riven gul lök eller 2msk finhackad
brynt lök

250g brunt farinsocker
2dl sirap
lOOg smör
lmsk kanel
1msk ingefära
3dl mjölk
l/2msk bikarbonat
1.71 (ca l kg) vetemjöl
Blanda socker, sirap, smör och kryddor i
en kastrull. Låt allt sammansmälta. Häll
i mjölken. Låt kallna. Tillsätt bikarbonat
och det mesta av mjölet. Låt degen vila
övertäckt minst ett dygn. Kavla ut degen
och tag ut stora kakor med mått, eller skär
efter mall om du vill göra egna figurer
eller pepparkakshus. Gör testhus i hårt
papper och använd sedan pappersbitarna
som mallar. Klistret får man genom
att smälta socker i en stekpanna, doppa
båda kanter och tryck ihop. Till glasyr
använder man äggvita, ett par droppar
citron rejält vispat med florsocker (tills det
blir krämigt). Färgsätt med karamellfärg.
Till sprits kan man ta en plastpåse med ett
litet hål i.

Saftigt saffransbröd
(30-40 kusar,4 flätor eller 2 kransar)
50g jäst
150g smör
5dl mjölk
250g kesella
l g saffran (2 paket)
1 l/2dl socker
1 tsk stött kardemumma
l /2tsk salt
ca 1.81 vetemjöl

Smula jästen direkt i degbunken. Smält
smöret i en kastrull. Tillsätt mjölken. Låt
det bli fingervarmt (37 ° ). Häll degspadet
över jästen. Rör om så att den löser
sig. Tillsätt kesella, saffran, socker, karde
mumma, salt och det mesta av mjölet. Ar
beta degen smidig. Låt jäsa övertäckt,
med bakduk, ca 40min. Tag upp degen på
mjölat bakbord. Knåda den smidig. Baka
ut kusar i olika former, flätade längder etc.
Blanda havregryn, potatismjöl och vatten. Lägg på smord plåt. Låt jäsa övertäckt, ca
Låt blandningen stå och svälla, ca lOmin. 40min. Pensla med uppvispat ägg. Gar
Grädda små bröd
Tillsätt köttfärs, ägg, salt, svart- och kry nera gärna med russin.
°
Större bröd
5-lOmin.
,
225-250
vid
ugn
i
ddpeppar och lök. Arbeta färsen smidig.
i 200° , ca
gräddas
kransar
och
flätor
som
Fukta händerna med kallt vatten och fonna
på galler under
färsen till små, jämna bullar. Lägg dem 20min. Låt brödet kallna
.
på en skärbräda som först sköljs med vat bakduk.
ten. Bryn smör i en stekpanna. Lägg i
köttbullarna, när smöret är ljusbrunt, inte
för många åt gången. Skaka på stekpan
Gojulgojul!
nan då och då så att köttbullarna blir jämnt
brynta. Efterstek på svag värme 5- lOmin
Blenda
så att de blir genomstekta.
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Asea Brown Boveri - teknik över alla gränser

Eva Hartmann Murray är dataingenjör och Thor Reitan civilingenjör med inriktning mot radiotrans
missionlteleöverföring. Två unga tekniker på EB Nera - företaget som är minst men ändå störst.
"Det är ganska fantastiskt. Av de nio stationer för
luftmobil kommunikation som beställts world·
wide har vi på EB Nera utanför Oslo tagit hem
samtliga. Och då är konkurrenterna jätteföretag
som japanska NEC och amerikanska Hughes Net
work Systems.
Inom satellitdivisionen har vi tagit fram jordsta·
tioner som kan sända och motta digitala signaler
till/från flygplan via kommunikationssatelliter.
Passagerarna kan ringa vanliga telefonsamtal, skic·
ka telefax och låta persondatorer kommunicera
via modem.
Från flygplanet kan man också skicka informa
tion om tillstånd, position, hastighet m m. Väder
och landningsdata går den andra vägen - allt för
att höja flygsäkerheten.
Mycket av spänningen i jobbet ligger i den
mängd teknikområden en jordstation spänner
över. Analogteknik, digitalteknik, digital signal
behandling, datateknik, högfrekvensteknik och
sist men inte minst mjukvaruteknik - såväl ope
rativsystem som applikationsprogram.
Roligast är att ta de olika bitarna i drift och se
att de fungerar tillsammans. Vi är med på site och
testar, tar i drift - ja t o m utbildar kundens perso
nal."

Norrmän
med 100 °/o
marknadsandel

ABB-koncernen erbjuder spännande arbets
uppgifter inom fler teknikområden än du
anar. Härfinns bredden - bärfinns djupet.
Detgivna valetför unga, driftiga ingenjörer!

jl 11 11
,.,1,1,
ASEA BROWN BOVERI

effiissiiffiiå
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Northeastern University, Boston
eller

Vad man INTE lär sig på KTH
av Thomas "SMusK-Tompe" Larsson, E-85

Efter att ha studerat i Boston under perioden September 89 till September 90, tänkte jag
berätta lite hur det är att vara teknolog i Boston. Min redovisning är upplagd efter de
punkter som svarar pd ndgra vanliga frdgor.
•Ansvaret ligger tungt på NU 'Graduate'

studenten av flera skäl: l.Studietakten är
hög och kurserna har liten lektions bun
denhet. Mycket fritid och många hemtal.
2.Kostnaderna är direkta, till skillnad från
sveriges skatter. Klarar man inte kursen,
då är det bara att hosta upp ytterligare
tusentals dollar i levnadskostnader och
kursavgifter. 3.Ett personligt förhållande
till ens rådgivare och professor utvecklas
och medför att ett mer eller mindre krav
hela tiden ställs på ens studie framgång.
4.Man är ofta inblandad i forskningspro
jekt, som medför att flera andra personer
berörs av ens arbete. Ovanstående passade
mig ganska bra, men jag kan tänka mig att
smaken är delad.
•Barer besöks flitigt varje eftermiddag.
Kanske för att de är billiga, kanske för
att de serverar gratis mat fram till 19:00.
'Happy hour' på alkohol är nämligen
förbjuden i Massachusetts. Universitets
baren tvärs över gatan heter 'Maxwell
Jump', och serverar stor stark för 2 dol
lar. Populär turistattraction är 'Bull and
Finchs', kallad 'Cheers' i TV-serien med
samma namn. Ett annat säkert kort är
det historiska och välkända promenad och
shoppingsområdet 'Fanueil Hall' , där ute
serveringarna och barerna står vägg i vägg.
Favoritbaren heter 'Daisys' och ligger på
den kända 'Newbury streel'. De stenhårda
21 års och kl 02:00 reglerna gäller alltid.
•Betyg får man efter varje termin, efter
som varje kurs alltid avslutas efter varje
10 veckors period. Det består av en
bokstavsskala: A(=5), B(=4), C(=3) och
F(=Underkänd). Man kan tiven få tex A
och B+ som då motsvaras av 4,67 resp
4,33.
•Bilen är transportmedel nummer ett.
Boston är ett av de få undantagen i USA,
eftersom en relativt utbyggd lokaltrafik
löser de mest vanliga transportproblemen.
Ell litet guldkorn är kanske USA's äldsta
tunnelbana: 'Lhe green line'. Den går
omväxlande över och under jorden, och
liknar mest en spårvagn.

Ett viktigt inslag i USA är sporten.
•Bostad ordnas antingen på skolområdet,

som är flera kv km stort, eller utanför:
'on' resp. 'off campus' . Levnadskost
naderna i Boston hör till de fem högsta
på hela kontinenten. En normal hyra 'on
campus' är ca 350 dollar i månaden. Då
delar man ett rum med någon annan och
har gemensamt kök. Bostäderna är till
det priset i ganska dåligt skick. Hyrorna
sjunker, ju längre fr-Jn universitetet man
kommer. Har man däremot bostaden i ett
erkänt våldsamt kvarter, halveras hyran.
•Boston, som ligger på östkusten i staten
Massachusetts, är en av de mest europeiska
städerna i USA. Den har en typisk gammal
engelsk arkitektur och europeisk framton
ing, och det är bostonborna stolta över.
Boston ger sig till känna på kontinenten
med sitt Basketbollslag: 'Boston Celtics' ,
sitt Basebolllag: 'Boston Red Sox', sitt
Ishokeylag: ' Boston Bruins' och sist OCH
sämst sitt fotbollslag: 'New 'Engiand Pa
triots'. Boston är också känt för sina 50
umversitet, bla 'MIT' och 'Harward' , sina
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banker, sin livliga handel samt det rika
kulturutbudet, tex 'Boston Symphony Or
chestra' och ' Museum of Fine Arts'. Lis
tan över kända företag i Boston innehåller
bla 'Gilette' och 'Polaroid'. Trots att
Boston ligger på samma breddgrad som
Rom, ter sig vädret mycket besynnerligt.
Sommrarna är varma ,ca 35 upp till 40,
och vintrarna är kalla, ca -5 ned till -15.
Vädret är mycket ostadigt och kan vari
era 15 grader under ett dygn. Om man
är missnöjd med vädret, väntar man i 4
timmar.
•Brottsligheten är ett problem i USA, och
givetvis i Boston. Det är allmänt känt
att vissa områden inte är särskilt säkra.
Under våren mördades vid olika tillfällen
4 elever aldeles i närheten av skolan. Rån
är vanligt och gör att man kanske tänker
till en eller två gånger innan man flyttar
till USA för att bosätta sig och skaffa
familj. Några regler: l.Gå aldrig i en
park efter mörkrets inbrott. 2.Ha alltid
minst 20 dollar i kontanter. 3.Undvik att
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ha bankomatkort och kreditkort - vanligt
är au man tvingas tömma sina bankkonton
under pistolhot. 4.Undvik dåliga områden
och stadsdelar. Man behöver inte vara
orolig för att använda tunnelbana eller
buss.
eByrokratin på NU är enorm och fungerar
mycket dåligt, sämre än på KTH. Fö!delen
är att man där är varse om problemet och
därför alltid erbjuder någon kringgående
möjlighet. Detta först efter man har besökt
kontoret eller personen personligen. Tele
fonsamtal är ofta nödvändiga och alltid
otillräckliga.
•Droger finns överallt. I staden är mar
iuana vanligast. På skolan, i de kretsar
jag höll mig, såg man aldrig några droger,
trots att en mariuanacigarett bara kostar en
dollar på gatan.
eExamen får man ta ut om man har
läst in tillräckligt med 'quarter hours' för
sin utbildning. En 'Master' kräver 44
QH. Skulle man klara det, får man vara
med om en pampig avsluUling, där alla
bär platta hattar med tofsar och schalar
i utbildnings- och inrikUlings- relaterade
färger. Ju ståtligare avslutning, desto mer
PR, och följdaktligen mer pengar. Kanske
något för KTH?
•Examensarbete kallas 'Master Thesis'
på 'Master' utbildningen. Den är forskn
ingsorienterad, och utvecklas nästan alltid
inom skolan. Ibland finansieras den utifrån
av företag. Normalt har man en professor
inom det aktuella forskningsornrådet som
handledare. Den omfattar mer arbete än
ett x-jobb på KTH, men räknas bara som
8 QH.
•finansiering löser amerikanen med att
vara assistent till någon professor under
studie tiden. Då betalar skolan två kurser
per termin. Jag själv sökte Internation
aliseringsmedel från elektros linjenämd.
NU stipendiet utlyses varje år i slutet på
februari, och är knutet till studier vid NU.
Ansvarig är Johan Fehrman, LNE.
•Fritid har man efter man har lyckats plöja
igenom sina hemtal. Jag är mycket road
av bastubor, och spelade följdaktligen i
flera orkestrar. Övrig tid spenderas på
partys, i idrottsanläggningen eller i staden.
Loven erbjuder ofta en välkommen studie
inaktivitet som möjliggör skid-, sol-, bad
och upptäckts-resor till andra stater och
länder.
•Gasquer kan definieras på olika sätt,
men självklart finns det fester. Dessa är
oftast arrangerade av någon förening eller
klubb, och har därför sällan något med en
viss inriktning, tex teknologer, att göra.
•'Graduate school' är den del av NU
som de studenter som läser till 'Master'
eller 'Ph D' tillhör. 'Under Graduate'
kallas de som läser till 'Bachelor'. NU
anser att KTH's civ.ing. är ekvivalent med
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Här kan man tydligen Jd repris pd vad föreläsaren nyss sagt. I slow-motion kanske?
'Bachelor', men jag tycker allt att den
motsvarar en ' Master'.
eHemuppgifter har man alltid fullt upp
med. Eftersom övningar saknas, ersätts
dessa med hemtal och inlämningsuppgifter.
Dessa är relativt svåra, pga den höga studi
etakten. Man får räkna med att spendera
ca 24 timmar på varje hemuppgift. Med
tre ämnen i veckan blir det 72 timmar.
Fördelen blir att man blir mycket mer övad
i varje ämne än jämförelsevis på KTH.
•Hälsan kontrollerar man hos skolsköter
skan i 'Lane Health Center' . Det brukar
kallas 'Lame Death Center' av olika an
ledningar som jag inte vill gå in på mer
detaljerat. Deras sjukförsäkring kostar
ca 200 dollar, jag köpte min egen från
Sverige. För att använda idrottsanläg
gningen måste man ha ett intyg från LHC.
•Idrottsanläggningen är en verklig till
gång. Med sitt ID kort kommer man gratis
in i den enorma nybyggda hallen och kan
ägna sig åt en massa aktiviteter. Den hyser
bla. 3 tennisbanor, 6 Raquetball banor, en
basket plan, 3 styrketränings lokaler, en
simhall med hopptorn, en rodd-anläggning
och en löparbana. KTH ligger här i ett
pinsamt underläge.
•'Keg' är en tunna öl, vanligtvis 50 1 eller
100 I. Förekommer ofta på party och
fotbollsmatcher.
•Klasskompisar har man inte så många
av i varje 'Graduate' kurs. Som mest
hade jag 25 och som minst 4. De allra
flesta är inte amerikaner, utan kommer
från Asien eller Europa. Den största
anledningen är att de flesta amerikanska
'Graduate' studenter studerar kvällskurser
finansierade av sina arbetsgivare.
•Klubbar dräller det av på hela skolan.
Det finns politiska, religiösa, idrottsliga,
kulturella, nationella, hobby och studie
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klubbar. Jag uppskattar au det rör sig
om kanske 200 stycken. Själv var jag in
blandad i Skidklubben och i NU bands.
För att fä mycket kontakt�r måste man en
gagera sig i någon klubb. Jag hade väldigt
trevligt och fick mycket kamrater genom
mina klubbar. Helt enkelt nödvändigt, om
man inte vill slöa till hemma framför TV'n
varje dag.
•Kontakter är det som gör att USA fun
gerar. Man avänder kontakter till allt. De
skapas genom skol-, klubb- och fritidsin
tressen. Även här kommer ens lärare in
och hjälper till med arbetslivs erfarenheter
och kontakter.
•Kurser väljer man som man tycker, så
länge man kan få ihop ett någorlunda
schema som stämmer med den valda in
riktningen.
•Litteraturen liknar inte den på KTH.
Nästan alltid är kurslitteraturen på 800
sidor och kostar 60 dollar. Ibland har
professorn själv skrivit den. Det blir ett
högt tempo för au ta sig igenom boken på
20 lektioner.
•lektionen varar vanligtvis i 1 00 min. På
'Graduate' nivå filmas föreläsningen med
video kameror för studenter ute på företag
och på andra platser i USA. Personligen
tycker jag att det var en nackdel, eftersom
läraren alltid är tvungen att hålla sig inom
tv-bilden. Det finns inga övningar. Det
som man övar hemma på KTH, får man
klara själv i hemuppgifterna.
•Lov har man mellan terminerna. Oftast
blir det en vecka. Det kanske mest kända
lovet är 'Spring Break' i början på april.
•Lyckas gör de flesta, frågan är bara hur
och hur bra. De flesta 'Graduate' studen
ter lever ett mycket skyddat akademiskt
liv. Jag anser att man även skall se till
att ha en omväxlande, meningsfull fritid.

effiissiffi
Man skall engagera sig i klubbar, ha kul
med kompisar och resa runt i när och
fjärran så mycket ens skolresultat tilllåter.
Först då lär man sig något viktigt om ett
annat land. Det är de kunskaperna som är
så svårfångade och ovärderliga.
•Lärare som har hög akademisk utbild
ning finns det gott om på NU. 'Grad
uate' kurser har uteslutande professorer.
Framgångsrika professorer behövs för att
göra bra PR för skolan, som lever på
forskningsbidrag och skolavgifter. I gen
omsnitt var vi 10 elever på en profes
sor. Det berodde på de små klasserna,
som sällan hade fler än 20 elever. Det
medförde att man arbetade mycket mera
intimt med sin lärare, vilket var alldeles
utmärkt.
•'Master' blir man efter 44 QH på 'Grad
uate school'. Det brukar ta mellan ett och
två år. Det är valfritt att göra ett examen
sarbete.
•Mat brukar man förse sig med i ett av de
otaliga haken runt skolan. Det finns allt
från små flottiga hål i väggen till sjyssta
kinesrestauranger. Ibland blir det 'Burger
King', motsv 'Big Burger', som ligger
inbyggd i kårhuset. Mat är billigt att
äta ute i Boston. Man klarar sig alltid
med 5 dollar för lunch, och 10 dollar
för en bra middag på en bra restaurang
i 'downtown'.
•Misslyckas får man inte göra, då får man
gå om kursen och betala ytterligare en
kursavgift på ca 1000 dollar. Om man
jobbar på med hemuppgiftema, så fixar
man tentorna ganska bra, och då klarar
man sig alltid. Oftast hoppar man av
m,edan man kan återfå kursavgiften. Det
händer att en och annan blir underkänd.
•Naturen i Massachusetts är känd, bla
för sina fina höstfärger. Ett par mil ut
på landet är det väldigt likt sydöstsverige
med sina lövträd och sitt kulliga landskap.
På sommrarna åker man till Atlanten och
badar, tex vid 'Cape Cods' långa vita
sandstränder.
•'Network students' kallas de studenter
som sitter och tittar på de tv-sända lek
tionerna. Om dessa har någon fråga till
professorn, får de helt enkelt ringa upp
lektionssalen och fråga 'live'.
•'Northeastern University' (NU) ligger
utspritt i hela Boston. Huvud 'campus'
ligger strax söder om Boston 'downtown',
och har sin egen tunnelbanestation på den
gröna linjen. Just nu går där ca 22000
studenter och studerar allt från musik till
elektronik. Det är ett av USA's största
privata universitet. NU bildades 1922, och
är känt idag för sin satsning på praktik i
näringslivet.
•Nöjeslivet i Boston kretsar kring mat och
musik. Det finns ett ofattbart antal restu
ranger. Många av dessa är 'seafood' orien-
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terade och serverar Bos
tons stolthet: hummern,
till ett mycket lågt pris.
Det finns självklart många
nattklubbar som sväljer
Bostons alla 2 miljoner
invånare varje fredag- och
lördagkväll. Vill man ko
mbinera ovanstående, går
man till någon restaurang
teater där publiken med
verkar i att lösa en mord
gåta under intagande av
måltiden. 'Standup co
medians' är också väldigt
populärt. Jag besökte tex.
'Sheer Madness', som har
varit uppsatt i 10 år, och
skrattade mig fördärvad.
•Pengar är dollar, och
praktiskt är att också
inneha ett Master Card
bank- eller kreditkort.
VISA är inte så utspritt.
Pengar transfererar man
mellan Sverige och USA
enkelt mha. sitt bankkort.
Då fordras en avgift på 35
SEK. Checkar är väldigt
Mums Mums till salu.
vanligt.
•'Ph D' titeln på elektro kräver 70 QH
institutioner, där svarta ofta har en onödigt
plus en doktorsavhandling. Det brukar irriterad inställning.
ta upp till fem år efter 'Bachelor '. Ofta •Religionen har ett starkt fäste i USA, och
går det ganska långsamt, beroende på att så även i Boston. Många frikyrkor slåss
studenterna tvingas arbeta extra som lab om studenterna. Det gäller att se upp,
och forskningsassistenter.
i vissa fall förekommer hjärntvättning.
•Praktik, eller 'co-op', tvingas 'Under
Mycket av den konservativa attityd som
Graduate' eleverna på NU till. Den ligger skiljer Sverige och USA är rotad i religion.
schemalagd till samanlagt ett års praktik. •Schemat gäller en vecka och är fast
Det är därför det tar 5 år, istället för 4 under en termin. Under den veckan har
år, att erhålla en 'Bachelor'. 'Graduate man två lektioner i varje kurs. Med tre
school' har ingen praktik.
kurser har man altså 3*2=6 lektioner under
•Professorn är både lärare och forskn
en vecka. Fredagarna är fria. Mycket
ingsansvarig. Oftast är dom väldigt till fritid, men också mycket ansvar. Inget för
mötesgående, och hjälper gärna till. Det de med dåliga studie vanor.
ligger i deras intresse att man klarar deras •Sporten är ett väldigt viktigt inslag i
kurs. Om man ser lite krasst på det hela, det Amerikanska samhället. Man märker
måste de sköta om sitt rykte på skolan den idrottsliga moralen överallt. Självklart
för att få nya studenter i framtiden. Inga är idrottsprestationer oerhört viktiga i PR
studenter - inga pengar. Det är det som syfte för skolan.
USA är känt för: den fria marknaden. •'Spring Break' tillbringas traditionsen
När de inte föreleäser, håller de ett an ligt av hundratusentals studenter på någon
tal 'Graduate' studenter sysselsatta i sina omtyckt badstrand i Florida. Jag själv
forskningsprojekt. Det gäller att produc besökte 'Daytona beach'.
era forskningsresultat ofta.
•Sprit och öl får köpas av personer som
är 21 eller äldre. Legitimations kontrollen
•'OuarterHours' (QH) är amerikanarnas
motsvarighet till poäng. En 'quarter hour' är stenhård. Ibland händer det att svenskt
motsvaras av ca en KTH poäng. För att pass inte godkänns. På partys förekommer
vara fulltids studerande 'Graduate' student nästa alltid en 'Keg' .. Denna utgör då den
skall man ha 12 QH per termin. En kurs naturliga samlingspunkten i lokalen.
•Sånger har man när det är dags att
är alltid 4 QH.
•Radion har ett enormt utbud. Det är heja på universitets-x-laget (x=fotboll, is
hockey, basket mm). Några sektions eller
något man saknar här i Sverige.
dryckesvisor finns emellertid inte.
•Rasism förekommer. Lustigt nog råkar
man ofta ut för baklängesrasism på tex. •Tentor hålls två gånger per termin. De
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kallas 'midterm' och 'final'. Svårighets
graden är densamma som på KTH, men
tiden är ofta mycket knapp. Normalt är
100 min. Jag klarade aldrig alla uppgifter
innan tiden var slut.
•Terminer finns det fyra av på NU: höst,
vinter, vår och sommar. De är van
ligtvis 10 veckor långa. Varje termin avs
lutas med en tentavecka och en -till två
lediga veckor. De flesta andra universitet
tillämpar tre terminer per år.
•TV erbjuder ca 20 kanaler. Med kabelser
vice får man upp till 60 kanaler. Man kan
också beställa enskilda program för 4 dol
lar st.
•Årskurserna delas in på följande sätt:
'Under Graduate'(='Bachelor'): 'fresh
men', 'sophtmoor' , 'middler', 'junior',
'senior' . 'Graduate': 'Master' eller 'PhD'
student.
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•Ölen heter vanligtvis 'Budweiser ' , 'Mil
lers', 'Coors' eller 'Michelob'. Den go
daste, tycker jag, var den Canadensiska
'Molson'.
Jag hoppas att jag har fått någon in
tresserad av det så omtalade USA. Jag
hoppas också att den som får chansen att
åka över, kan dra någon nytta av mina per
sonliga erfarenheter och på så sätt försäkra
sig om en lika fantastiskt tid som jag har
haft.
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VAL TALAT
När vintermörkret sänks kanhända man
behöver några visdomsord. Kanske inte
som tröst, utan snarare som en bekräftelse
på att allt är jättehemskt och totalt hopplöst
så att man kan försjunka i total bitterljuv
självömkan. Här är några tips o råd i form
av djungelordspråk och andra sanningar.
JOE E LEWIS om torrisar:
" Jag misstror kameler. Och för den delen
alla andra som kan klara sig utan en drink
en hel vecka."

Studiemedelsbekymmersångest...
"Pengar gör en inte lycklig, men det
lugnar nerverna"
AMERIKANSKT ORDSPRÅK

Något för teknologen att begrunda ? :
"Jag kan inte begripa varför inte fler
människor är bisexuella. Det skulle för
dubbla deras chanser en lördagskväll."
WOODY ALLEN
Konstigt men sant ?
"Tolkning är intellektets hämnd på kon
sten"
SUSAN SONTAG

<(0 @ ))

Känsliga personer ombeds titta någon an
nanstans nu.
"Den som tycker att älska är det skönaste
som finns har aldrig varit riktigt bajsnödig"
OKÄND

Beträffande livets förgänglighet ... eller
nå't ...
"Man kan inte leva i evighet bara genom
att inte låtsas om priset på likkistor"
OKÄND
GEORGE BERNARD SHAW tyckte att:
"När en dumbom gör något han skäms för
påstår han alltid att det är hans plikt"

•f?
•

"Livet är en sexuellt överförd åkomma och
dess dödlighet är 100 procent"
R D LAING

Nu kan ni titta igen. Apropå aktuella
personer:
"I en förödande brand i Reagans bib
liotek förstördes båda böckerna. Det verk
ligt tragiska är att han bara hade hunnit
färglägga den ena av dem."
OKÄND
... åsså GUSTAV:

WliH THE P0551BL( E.XCf.PTION
OF TWO GOOP NAP5

i]'fM f)AV'f� 10-19
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PEGAS - vaddå?

Drömmar
visas torsdag 13/12. Mästaren bland mäst
arna, Akira Kurosawa, har höjts till sk
yarna och blivit överöst av priser och
utmärkelser under sin länga karriär som
reg1ssor. Det här är hans 28:e film!
I åtta episoder utspelas hans drömmar
på filmduken; dagdrömmar, mardrömmar,
drömmar om förfluten tid och om framtid.
En film som avrundar luciafirandet bra!

Döda Poeters Sällskap
visas måndag 17 /12. Terminsstart på Wel
ton Academy, den traditionstyngda in
ternatskolan. Som en frisk fläkt kom
mer en ny lärare, John Keating (Robin
Williams). Hans undervisningsmetoder
skiljer sig frän de övriga lärarnas, och de
ser helst att han försvinner från skolan.
Eleverna, däremot, älskar sin nya lärare
som bryter mot alla regler. Hädanefter blir
ingenting sä som det en gäng var. Carpe
Diem, ni vet!

Philmerna

visas som vanligt i kårmatsalen kl 19:00.
Filmnämnden, FN

Slöjdskolan
berömmer
sig själva.
På onsdagkvällen den 28 november fick
&-sektionen pä KTH ett celebert besök.
En delegation frän l'lektro vid Chalmers
trädde in och förgyllde tillvaron en stund
för de rådvilla osquarianema. Bland an
nat märktestre man frän Sveriges främsta
teknologsektionstidning: Dartspecialisten
och whiskykännaren J Rönnkvist, filosofen
N Nilsson samt den oförvägne sannings
sägaren M Alexanderson.
Vi fann oss snart tillrätta och med ett
par pilsner (som välvilligt ställdes oss till
förfogande) till hjälp sänkte sig Quarls
ande över lokaliteten och den himmel
ska frid som vi alla eftersträvar kunde
oförhindrat, och förmodligen tämligen en
gångsartat, infinna sig i stockholmarnas
enkla tjäll.
genom Quarl,
Elektra -90

S

om du säkert vet, står PEGAS för
PEdagogisk utveckling av Grundut
bildningen och Associerade Strukturella
förändringar. Bakom denna alldeles själv
klara förkortning döljer sig en utredning,
som tillsattes för att se över grundutbild
ningen pä KTH. Varför måste man då se
över grundutbildningen? Svaret är enkelt,
vi teknologer
• Tar för lång tid pä oss mellan antagning
och examen.
• Lär oss för lite under tiden däremellan.
• Glömmer bort det vi eventuellt har lärt
oss.
• Tar kanske inte examen alls.
Detta kanske är att generalisera en
aning, men visste du att examinations
graden pä teknis är ca 60%, och att det
tar 6 år att "få ut" hälften av dem som
överhuvudtaget tar sin examen.
För att försöka finna en lösning pä
dessa problem, startades PEGAS- projek
tet i våras. Det första halvåret har ägnats
åt inventering av kursutbud, undervis
nings- och examinationsformer mm. Med
ledning av detta framtogs ett förslag till
rambeslut om vad man bör arbeta med.
Detta kan sammanfattas i tre punkter:
• Studieuppföljning och förkunskaps
krav. Idag finns det olika former av
spärrar mellan årskurser. Varje linje
har sin egen variant. Det är dessutom
ganska lätt att fä dispens från dem.
Följden blir att man kan kan gå i trean
eller fyran, och kanske ha kvar tentor
frän ettan.
Ett förslag skall sammanställas på
gemensamma regler för hela skolan givetvis med möjligheter för anpassning
till de olika linjernas önskemål. Detta kan
komma att se ut en!.
Minst 30p i ettan för att få börja i tvåan.
Minst 60p i tvåan för att fä börja i trean.
Dessutom skall alla ettans kurser vara
avklarade.
• Läsårsindelning. Den stora frågan är:
Skall vi ha kursanpassat schema, eller
schemaanpassat kursutbud. Vilket vi har
idag får du själv fundera ut...
• Kursutbud. Vad lär vi oss? Vad borde
vi lära oss? Vad vill vi lära oss? Hur
vill vi lära oss det vi vill lära oss?
Hur skall då allt detta genomföras?
Utredningen är fortfarande i sitt inled
ningsskede, men man har funderat ut en
del åtgärder, bla.
• Ramar för förkunskapskrav fastställs,
dvs spärrar mellan årskurserna. Dessa
skall gälla from nästa läsår. Inom ra-
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marna kan linjenämnderna utforma egna
krav.
• Statistikpaket för studieuppföljning ut
vecklas i nära samarbete med linjerna.
• Baskrav på kurser ställs upp. Dvs
allmänna krav pä kursers storlek, in
nehåll, poäng i förhållande till storlek
mm.
• Undervisningsformer-hur vore det med
tre st 25 min föreläsningar, i stället för
två st 45 min per tvätimmarsblock?.
• Heldagsschema. Ett ämne hela dagen,
med föreläsningar, övningar, labbar etc.
denna undervisningsform prövas redan
nu på I och V, med positiva resultat.
• Examinationsformer-färre tentor, flera
projektarbeten mm.
• TMS-aspekter (TMS = Teknik Människa
Samhälle).
Det finns som synes ett antal ideer om
hur utbildningen skall förbättras, de som
har räknats upp är bara en liten del. Har
du kanske något förslag? I sä fall skall
du passa på nu, för även vi teknologer har
möjlighet att påverka utredningen. Det är
faktiskt vår skyldighet att göra det.
Ideer det finns det nog, men varför
är det aldrig någon som framför dem på
ett sänt sätt att det blir något resultat?
Ett alldeles utmärkt forum för ideer är
studienämnden. Det som tas upp där
kommer också upp i linjenämnden, som
faktiskt lyssnar mer på oss teknologer än
du kanske tror.
Nu har vi chansen att tilsammans
förbättra utbildningen på KTH, det vore
ganska dumt att inte ta den, när det kostar
sä lite ansträngning. Vår uppmaning till
dig är:
Diskutera dina ideer med dina kamrater,
lägg fram dem (ideerna alltså) pä ett
studienämndsmöte och hjälp sedan till att
förverkliga dem. Svårare än så är det inte.

Magnus Lindell
Karin Järverud

Omtentamen

i EHllO
Fiberoptisk Kommunikation
äger rum
torsdagen den 10 januari 8-12
sal E l l
lnst. för mikrovligsteknik

Idel igen nya spän nande
överraskn i ngar !
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Gör ditt ex-jobb hos

(fil) Televerket

�, Radio
- ett företag med paketlösni ngar.
Ring Nils Tullbrink 08-707 49 45
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Vi ser fram emot den totala kalasvåren som bland annat kommer
att innehålla:

Gyckelgasque

Gycklarnas glada afton då alla ni som vill göra bort
er inför publik får en chans. Börja redan nu spåna
ihop era framträdanden. Fina priser. Någon gång
under period 6.

Vårbal

För att ni redan nu ska börja känna vårvittring
kommer biljetterna till detta fantastiska arrange
mang att släppas så tidigt som vecka 11, så häng
ut fracken/långklänningen på vädring och öva in
vårvisorna. I år i en ny lokal.

Gurkagasque

Vi hoppas att vi även i år kommer att få åka och
hälsa på våra vänner i väst och se den vackra sta
den med den större elfirman.

Rock i 12:an

Lokala förmågor med ös får visa sina framfötter i
12:ans lokaliteter under ett PRe-squtt.Elektros
egen korprock.
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Häng din själ i Tolvan.

/

Våren är på väg och cyklarna tas fram ur vrårna. Punkterade däck lagas, kedjor tas av och tvättas
i fotogen. Snart skall vinden susa i håret och en av mänsklighetens mest geniala uppfinningar kan
komma till sin rätt.
Därför återkommer Vårsalongen i vår i vår sektionslokal. Detta unika tillfälle till tillfredställelse ka1: ej
berövas E-Osqulda och E-Osquar.

{e
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Vårsalongen

Det ryktas att ...
* Don Gojann har funnit sin kärlek Så sann
* Den Konglig sillis gav resultat...

* förfadder Per känner åtminstone en etta!
* Ingrid spexar grundligt på Åhlberget ! ! !

* somliga spexare gör det grundligt !
* höns i hatt kör bättre än fröken Nilsson

* Konglig Gunnar får nattliga samtal

* PR blir intima nu... (på riktigt)
* Den dispangulära fekansen verkligen finns

* Mäns föddes ett år för sent

Namn & Nytt
Jonas Gunnarsson
3800 SW 34th St #138
Gainesville, FL 32608
USA

Fredrik Fornstad
Gästrikegatan 14, 4tr
113 62 Stockholm
08-31 76 74

Michael Eriksson & Maria Jönsson
David Bagares gata 6, 3tr
111 38 Stockholm
08-20 30 28

,;Anita Frisell
Studentbacken 23/300
115 57 Stockholm
08-662 33 69

Patrik Lindell
Studentbacken 25-026
115 40 Stockholm
08-661 12 89

Jag kastar om siffrorna i milt
telefonnummer på julafton.
758 80 79 blir 758 08 76
,;Henrik Thomasson
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Anna Helleberg har nytt tel.nr.
640 80 07
Karin Järverud
Körsbärsvägen 9/148
114 23 Stockholm
08-612 53 48
Tomas Köhler & Barbro Ekholm
Proffcssorsslingan 45/103
104 05 Stockholm
08-61 2 63 22

