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f tersom ingen ändå är intresserad av
att läsa om mina fri tidsintressen och
mina ambitioner och mål på live ts länga
s tig, så skall jag istället b erätta följande:
eillissi�@IJ:s medarb etare är, och har alltid
varit ganska snidiga på a tt klämta till
tidningar.
M en just nu har jag startat
e tt s törre utbildningsprojek t, för att främja
emitt euremas personliga utveckling. Jag
har b eslutat mig för att inrikta mig främst
på psykologisk utbildning. Studi erna sk er
framför allt i veckorna och på klipp en då
vi s ätter ihop eifässi_�@IJ.
Genom att jag på olika sätt mycket
v erklighetstroge t simul erar olika sorters
psykiska nervsammanbrott, i samband m ed
att allt går å t h elve te, får emitteur erna
träning i att aktivt trösta ch efs emitteuren.
Tyvärr har jag inte kunnat skönja några
som helst framsteg från mina elevers sida.
Här nedan följer några exempel på mina
utlärningsmetoder (betygsskalan graderad
från 1 till 5):
*Und er klippet spelad e jag arg eftersom
jag erhållit ! ?O: - i P�böter för al � ha
.
.
park erat utanior Q -h use1, utan att er1agga
.
.
.
. ta och b o.. rJa
., . att tros
avg1·ft. 1st äl'1e t 1or
.
.
.,
.
.. er1amna
. att ov
skramIa 1·hop pengarna, 1or
. mo" tt es
dessa som gemensam gåva ll.11 mig,
jag av et t rått skratt.
(Chefsemitteurens betyg �)._ ··-

20. D et verkad e lite, varvid jag räknade
allesammans ig en. Då blev det 28. Antale t sidor i tidningen måsta alltid vara
jämnt delbart med 4, således OK. När
s edan And ers Bodström glad i hågen kom
med en till sida som jag inte hade glömt
bort, men som jag inte tänkte på just då,
eller rättare sag t lå tsades inte ha s ett, så
utförde jag simulus pinurus (latin b etyder simulerat närvsammanbrott med efterföljand e primalskrik). I denna kritiska
si tuation, klarade några emi tteurer av att
b ehålla lugnet. D e kom med diverse urbota förslag i stil med att ta bort framsidan
och sätta di t JQ:s krigs-TV reportage, som
för övrigt redan är hårdc ensurerat (JQ censureras alltid). Vill dom att jag skall bli
stämd eller? D et höga b etyge t motiv eras
endas t av att alla höll sig lugna
(Chefsemitteurens betyg 2)

Tilläggas bör att det sd smdningom helt
plötsligt bara var 27 sidor när jag räknade
en tredje gdng, varför Anders sida fick
plats i alla fall.
Jag tror inte att jag blivit g enomskådad
..
· .. ' ·
annu, a11a tror 10rt
• farand e att Jag ar h1sp1g,
.. . .
.. sant, Jag
. 1ovar,
m en de t ar Jag mte, det ar
. .. .
..
Jag ar mte nervos,
hallääåäå' ........

*Jag beräknad e antalet sidor i 6ffilSSl_�@IJtill '1,
�
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Nästa manusstopp: Onsdag d en 13 februari.
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!

I eillissi_�@IJ gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Ick e signerad e
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Framsida: Tappad bakom kranen av Ronny
Baksida: o Promille av Ronny
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enligt alarmerande undersökning är
teknologen dålig älskare!
reporter: Joakim JQ Quensel
Teknologen är en dålig älskare. Det visar
en undersökning som
eifässiiiiieii gjort
bland över 30,000 svenska kvinnor.

Resultatet kom som en chock på KTH. Som
en blixt frän en klarblå himmel. Något måste
göras. Som ett första steg presenterar vi här
de främsta orsakerna varför Oscar anses vara
ett uselt ligg hos Stockholms kräsna kvinns.

* Oscar

är okoncentrerad vid sexuellt um
gänge ...

* Oscar är ointresserad av sexuellt umgänge ...

* Oscar är sexuellt avtrubbad efter för många
timmar framför Pornographen...

* Oscar

är oförmögen till sexuellt umgänge
efter att ha tagit n öl för mycket på tenta
puben (n E-( 1-ool)

* Pga för mycket studerande - för lite arbete,
så är Oscar oattraktiv för sexuellt umgänge.
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Det Ni har Vänta
H

ejsan på er allihopa!
Jag heter Anna Rehnström, är E88,
och har när du läser detta, varit ordförande
här på Elektrosektionen i en knapp månad.
Först av allt: TACK RICKARD OCH
REST EN AV 1990:S STYRE!
Åter till -91: Trots att bara två dagar
har gått på terminen har det redan börjat
röra på sig. Till att börja med vill jag
göra reklam för vårterminens första S EK
T IONSMÖTE, som kommer gå av stapeln
någon kväll i februari (det är i skrivande
stund inte klart, se affischer). Bl.a. kom
mer några nya funktionärer väljas,t.ex.
Körledare och Esquadergeneral (se sepa
rata artiklar!). Har du nya friska ideer
om sektionen, varför inte skriva en mo
tion? Sista motionsdag kommer det också
att affischeras om.
På de två senaste SM (alltså sek
tionsmötena) har speciellt en fråga dis
kuterats vilt och hett: Kamratstipendie
fonden och utdelandet av s.a.s. likvida
medel till en enskild person. Fondens
vara eller inte vara är ingenting som vi
kan råda över, utan valet står för vår del
mellan att dela ut stipendiet till någon
lämplig kandidat eller att låta pengarna
läggas på hög i all oändlighet. Några
andra möjligheter finns inte. Den största
stötestenen tycks vara huruvida man kan
välja någon till majoritetens bästa kamrat,
eftersom vi idag är ungefär 10 ggr fler än
när fonden bildades i början av 1910-talet.
Det är sant att ingen ens har möjlighet
att känna alla, än mindre vara allas bäste
VÄN, men, i alla fall för mej, är en god
KAMRAT inte samma sak. V änskap och
vänner är någonting närmre och personli
gare, medan en god kamrat är någon som
osjälviskt ställer upp i vått och torrt för
sina medmänniskor, i det här fallet med
elektriker. Varför inte se detta som ytterli
gare ett förtjänsttecken, vars kandidater,
till skillnad från de två andra, nomineras
och väljs av SM? Valet av 1991 års stipen
diat kommer att behandlas på något av
vårens SM, vilket av dem är i skrivande
stund inte bestämt.
En annan sak som genomförts under

t Pc/1•

salas och andra studentstäders, ofta leg
endariska, valborgsfirande. Tråkigt nog
är, bland teknologer i allmänhet och elek
triker i synnerhet, intresset för att arbeta
med detta väldigt litet. Om du är in
tresserad av att engagera dej, hör av dej
till mej snarast.
Ännu längre utanför vår egen lilla &
omgivning kan du också nå. E ESTEC,
som är en organisation för elektrotekno
loger i Europa har slängt ut en trevare mot
Sverige och Stockholm för att vi också ska
bli medlemmar. Intresserad av att få veta
mer?? Kontakta mej snarast.
Sist, innan jag lämnar Vax-kab för
natten; till alla som inte tror sej om
att duga till, eftersom det alltid finns
någon annan som är bättre. "Bruka den
begåvning du fått, skogen skulle vara
mycket tyst, om inga andra sjöng än de
som sjunger bäst"
Take care, eder

Anna
hösten är stadgerevisionen (ett jätte jobb
av Kalle Eke E87 & Jacob Norrby E87)
och de nya stadgarna finns tillgängliga
på Elin/Elmer. Skriv @ELMER2: <E
ORDF. STADGA>STADGA. COM så lever
eras de snyggt och TEXat på skrivaren i
Q-huset.
Här på Elektro har vi det väldigt
bra, mycket arbete läggs ner på sek
tionsakti viteter och ofta är det stor up
pslutning på kalas och annat. Det ty
cker jag är himla skojigt, men myntets
baksida, för den finns, är att E-Osquars
och E-Osquldas intresse för t.ex. kåren
och att vara kårfunktionär är ganska litet.
Även gentemot andra skolor i Stockholm
är vi ganska svala (utom möjligen när
det gäller utbildningar, som liksom vi,
har en ganska ojämn könsfördelning...)
Ett exempel på arrangemang som en
gagerar studenter över kårgränserna är SS
COs (Stockholms Studenters CentralOr
ganisations) "Valborg i Stockholm". Tan
ken är att det ska konkurrera med Upp-
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VISA ORD

Hej på er!

Er nya vice ordförande heter Henrik, vis
ste ni det? Jag vill passa på att presentera
mig och berätta lite om mina vårplaner.
Ett stort projekt som jag kommer att vara
sektionsansvarig för är abiturientinforma
tionsdagarna, nedan förkortat till något ko
rtare.

Aiuinifraindgra. (hälften så
långt!)

Under våren kommer skolan vid ett fyr
tal tillfällen att besökas av gymnasister.
De kommer hit för att bilda sig en upp
fattning om hur det är att studera på
högskola. Många ·av er har säkert själv
varit på dito dagar. Abitur-dagarna brukar
genomföras så att gästerna får lyssna på
lite kloka ord under förmiddagen och göra
några studiebesök på några intressanta in-
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stitutioner på eftenniddagen. De är vil
sna och i stort behov av ledning. Och
det är där ni, kära E-Osqulda och bäste
E-Osquar, kommer in i bilden. För att
abiturienterna ska få ul så mycket som
möjligt av besöket på skolan måste de
få prata med E-teknologer, som kan ge
dem goda råd och tips inför deras f�amtida
studier. Alltså, jag behöver hjälp av ett
större antal trevliga teknologer med vackra
overaller för att dessa dagar ska kunna
genomföras. Jag kommer att infonnera
mera när det börjar bli dags, men se redan
nu till att overallen är i topptrim och
övertalningsförmågari oslagbar.

för att knyta kontakter sektioner emel
lan. Att man som gäst alltid blir furstligt
omhändertagen, med allt vad del innebär,
behöver dock inte ses som någon nack
del. Det finns en liten krok precis till
vänster om funqrumsdörren (i 12:an) där
jag sätter upp dessa eftertraktade lappar
(inbjudningarna). Platsantalet är ibland
begränsat och jag vill därför att ni tar kon
takt med mig, om ni tänker åka, så att det
inte uppstår några problem. För er som
inte orkar resa vill jag rekommendera de
ypperliga kalasen som PR ordnar.

Mindre kor!
Jag heter alltså Henrik Thomasson och ska
arbeta som vice ordförande under 1991
och Anna - chefen alltså! Jag kan redan
nu lova, trots att jag inte verkat så länge,
att korna kommer att bli mindre än på
Jabocs (sic!) tid. Sist vill jag bara nämna
något tänkvärt för chefen, "Det bästa med
riktiga ubätar är att de sällan kommer
upp". Jag tror förresten att jag glömde
släcka l jusel så jag får väl rulla igång bilen
i natt igen.
Med hopp om ett oförglömligt 1991!
EdeI Wise guy

0

Ah Nej, inte han igen
eller

E

Kalas igen!
Ja, det är faktiskt så att vi hela tiden
får inbjudningar till kalas på andra skolor,
och det hör till mina uppgifter att skicka
ut E-teknologer på dessa delikata rep
resentationsuppdrag. Jag vill verkligen
uppmana er att besöka andra skolor un
der dessa former, det är mycket trevligt.
Förslå mig dock rätt, dessa visiter är inte
bara till för hejdlöst festande utan också

•

AMSE vimsar

ftersom jag inte kan låta bli att
sylta in mig så kommer jag alt vara
AMSE under det kommande året. Och
vad betyder det då??, undrar säkert en
del. ArbetsMarknadsSekreterarE dvs sek
tionen representant i ARbetsMarknadsUt
skottet. ARMU är kårens kontakt till
näringslivet och beslår av en represen
tant från varje sektion plus en heltid
sanställd orförandc, ARMUO. Armu fixar
ARMADA dels stora på hösten och dels
någon litet mindre tema ARMADA på
våren. ARMU gör en del annat också men
mer om det senare när jag vet mer.
I skrivande stund är det ett studiebesök

till ABB-Väslerås 24/1 på gång. Det drogs
igång i höstas och blir nu av. Blev kanske
det ska vara när detta läses. Jag hoppas
att det blir lite flert studiebesök som man
kan åka på nu under våren, vi får se vad
som händer.
Visste ni förresten att om man försöker
köra DKS genom DECwrites stavnings
kontroll så försöker den övertyga en om
att det borde stå KDS, de kanske har något
ihop? Vem vet!
Vi hörs.
AMSE Richard Anderberg E-87

effiissiiiifoo
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SM HAR VARIT

a, sektions mötet alltså! Med 80-90
deltagare, och det var ju bra! Att dom
som kom, kom alltså! Men..... Ni an
dra, ja ni som inte kom, ni ca 1000 var
var ni? Hemma och pluggade förstås?
eller tittade på TV? eller bara hemma
och gosade hos mamsen och pappsen?
hm!! Jajaja!! Man KAN ju göra sånt
oxå, fast är det inte roligare att: äta gott,
umgås med trevliga människor (vi själva
alltså) och välja funktionärer? Trodde
väl det! Närvarande kunde till sin glädje
konstatera att massor (ca 20) med am
bitiösa (inte jag!) E90 inte bara kandider
ade, utan oxå blev valda som funktionärer!
Kul! Men vi börjar väl från början, så
där halvsex alltså. Mötet öppnas, jus
teringsmän väljes och vi konstaterar att
mötet har varit utlyst på tillfredställande
korrekt sätt. Därefter vidtar räkning av de
närvarande, borde gå fort, men nejdå, jus
teringsmännen ska ju vara överens om hur
många (få?) som är där. Räkning av de
närvarande går till på följande sätt: man
startar två räknare(justeringsmännen) och
låter dessa räkna upp enligt ngt i stil med
nedanstående pascal-program.
Det KAN bli lång kör tid på sånt!!
tro mig! Men till slut kom vi vidare till

sådana saker som att sektions avgiften gått
upp till 35:- från 30:- och att försäkringen
numera är frivillig, så E -osqarulda kan
(men bör ej!) spara 9:-. Sedan berättade
Ordf lite ur världshistorien som att 20.1 %
av de röstberättigade på Elektro röstade
i KF-valet, det var den roliga historien.
Därefter kom vi till dom tråkiga händel
serna, i stil med världskrig och sånt, det
har varit INBROTT! i tolvan!!! tjuvarna
(de wyhdrouga!) stal stereon+ 4000:- inte
nog med detta, dom tog elektrobussen p�
en tvårnila promenad! en verkligt schlem
händelse! Nu går delar av dessa hemska
händelsers resultat att mildra t.ex. så har
Ericsson skänkt 8000:- till ny stereo. Det
har kommit förslag om att den nya stereo
bör gjutas fast. Därutöver har Pripps
fonderat pengar till Elektro, avkastningen
blir i år ca 10000:-. När vi ändå är inne
på trevliga saker bör väl nämnas lite om
90 års stora 80 års-händelse: Aldrig har så
många hyllat så få för så mycket JUBEL!!
Men nog om det som varit, åter till det
som är och kommer att vara, åt minstone
ett tag, ett halvt till ett år sådär. Alltså lite
om några få funktionärer och deras utta
landen på SM så som att Ordf Anna tycker
att ätliga tårtor inte innehåller raklödder,

12C Mats har flera ideer, men dom ska vi
tala tyst om.ldeer i mängder har även nye
Öfvrig Nypon, fast enligt honom själv går
många åt helvet . Vi har även en tidigare
ordf som inte anser sig ha gjort så my
cket för sektionen, så han utryckte starka
önskemål om att få bli AMSE, vilket vi
raskt uppfyllde. Vi har oxå en numera
till högertrafik konverterad Hjultomte vid
namn Lasse. De ny valda Hoftorskarna
erkände glatt att dom inte hade ngn er
farenhet av levande fiskar, starka kandi
dater till titeln sillstrypare? vi får se!
Kopiateuren Magnus håller sig helst till vit
papper, före eller efter kopiering? Och för
alla som fortfarande läser det här så kom
mer vi nu till Pajpia Lotta som har lovat att
ta fram nya tider för värmning i micron,
även för glassen! Nye Frekvensnormalen
överväger att ge sånglektioner så att alla
sjunger likadant, som han! Övriga funk
tionärer presenteras på annat håll. Efter
allt väljande så fortsatte mötet med bud
geten, andra läsningen av stadgarna och
mötets avslutande. Ett stort tack till den
trevliga "personalen" för den goda maten,
tack! tack!

Magnus

PROCEDURE Räkna;
BEGIN
WHILE INPUT IN närvarande DO
I:=I+l;
END;
PROCEDURE Närvarokontroll;
BEGIN
REPEAT
Räkna;
UNTIL Räknarel=Räknare2;
END;
PROCEDURE Närvarande;
BEGIN
Säg: Ordf antal (I) personer i lokalen;
END;
PROGRAM Mångailokalen (Input, Output);
CONST, VAR: (lämpliga sådana)
BEGIN
Närvarokontroll;
Närvarande;
END.

Knivskarp konkurrens som tyvärr inte nddde ända fram
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Asea Brown Boveri - teknik över alla gränser

EB Seutech i Oslo ocb Västerås arbetar med avancerad undervattensteknik. Maskiningenjörerna Svein Olav
Hansen och Kjell Eriksson visar en av produkterna i modell/orm - en fjärrstyrd underhållsfarkost.

"Snorrefältet byggs u t med en flytande plattform,
och ett system för undervattensproduktion instal
lerat på 335 m djup. Till Snorre har vi u tvecklat
en obemannad underhållsfarkost ( ROMV) som
ska användas för byte av ventiler och andra kom
ponenter på produktionssystemet på havsbotten.
Finessen är att vår ROMV kan sänkas ned och
opereras från ett fartyg. Alternativet är att an
vända en specialrigg vilket blir mycket dyrare.
Vi på EB Seatech är totalansvariga för den kom
plicerade leveransen. Förutom själva farkosten,
även kran- och kontrollsystem. Kransystemet
övervakas av datorstyrd hydrau lik, så att fartygets
vågrörelser inte fortplantas nedåt. Dessutom har
vi specificerat kabeln som ROMV'n hänger i. Den
förmedlar elkraft och datasignaler - brottstyrkan
är 80 ton!
Fjärrstyrningen och operationen av farkosten
är avancerad. Olika datorsystem sköter nedfir
ning, navigering via propellrar och uppvinsch
ning. Dessutom finns ett överordnat styrsystem.
Och vi ska få alla delar att fungera tillsammans.
Framtiden ser ljus ut. Ju fler satellitfält som
hittas runt befintliga oljeplattformar, desto större
marknad för fjärrstyrda undervattensfarkoster.
Om ett par år ska vi ha tredubblat styrkan här på
EB Seatech."

Underhåll på
335 meters
djup!
ABB-koncernen erbjuder spännande arbets
uppgifter inom fler teknikområden än du
anar. Härfinns bredden - härfinns djupet.
Det givna valetförunga, driftiga ingenjörer!

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

elfässimmo:s intervjuserie börjar med att tränga datorgurun/
freaken, TV-kändisen (tja!), grottkloakdykaren, tävlings
cyklisten, familjefadern, botanikern och före detta F-tekno
logen, in pd livet. Ni som varken läst rubriken eller texten
kanske nu stl smdtt börjar förstå att det är Henrik Eriksson
det handlar om. Om inte bör ni läsa om denna mysti.fike man
direkt.

H

enrik jobbar på N A DA tillsammans
med sin fru Gerd, sina söner och
deras respektive sambos. Tänk att kunna
jobba över tillsammans, hela familjen, och
ändå umgås. Men låt oss nu ta det hela
från början.

Charmören på F

Henrik gick på Norra Real som på den
tiden var en pojkskola. Flickorna gick
vid Sveaplan några kvarter därifrån. På
den tiden fanns det inte direkt något annat
alternativ än att söka till teknis. Detta
får mig att tänka på dagens N-linje, och
Henrik instämmer.
Karriären höll dock på att gå i stöpet
eftersom Henrik började intressera sig för
alkoholproblemet. Han gick med i nyk
terhetsförbundet och började resa omkring
i landet i syfte att propagera för ett sun
dare leverne. Detta föll dock inte Henriks
mamma i smaken. Hon hade väl inget
emot att sonen höll sig nykter, men det
var inte den sortens karriär hon hade plan
erat för honom. Henrik skulle bli ingenjör
så att han skulle kunna laga toaletten och
byta glödlampor. Hon satt i riksdagen
som representant för Socialdemokraterna
och hade därför ganska stort inflytande.
Medelst ett telefonsamtal till chefen för
nykterhetsförbundet meddelade hon att om
inte Henrik fick sparken skulle hon dra in
alla anslag till nykterhetsrörelsen.

Den företagna insatsen gjorde susen
och Henrik hamnade på KTH. Eftersom
betygen räckte till, sökte han Teknisk
Fysik. Det var snarast den höga intag
ningspoängen som lockade. Det är väl det
som är det stora dragplåstret till F även
idag (min egen slutsats).
Klassen bestod av 26 tappra elever
varav en tjej, Gerd. Henrik kämpade
tappert. De flesta andra i klassen blev så
småningom proffessorer utom Henrik och
Gerd som blev äkta makar istället.

8

... fanns det förstås. Däremot fanns det
tyvärr inga datorer på teknis på den tiden.
Undervisningen var uppdelad på två äm
nen. "Siffermaskiners användning" och
"Räkneautomatteori".
Siffermaskiners användning var in
tressant tyckte Henrik. Man skrev da
torprogram på papper. Det gick ju inte
att prova om programmet fungerade efter
som det inte fanns några datorer att tillgå.
Istället fick man låta läraren exekvera pro
gramkoden. Jag kan tänka mig att ett
"SYNTA X ERROR" kunde få katastrofala
följder på betyget. Tur att man lever på
90-talet, VAX-arna skvallrar ju i alla fall
inte för examinatorn när man skriver fel.
I kursen räkneautomatteori ingick ock
så att studera teorier för när en dator blir
intelligent. Om en person och en dator
kommunicerar med varandra och det är
omöjligt att urskilja vem som är vem, så
är datorn intelligent. Henrik betonar att
teorin fungerar även idag, och jag är böjd
att tro honom då resonemanget synes vet
tigt och genomtänkt.
Henrik håller nu, som bekant, i kursen
numeriska metoder. På hans tid bestod en
av laborationerna i att lösa ett linjärt ek
vationssystem med tio obekanta variabler.
Detta utfördes med, för den tiden mod
erna och fina, handjagade maskiner med
vev på. Ett ekvationssystem tog en hel
heldagslaboration att · lösa. Detta var en
föga intelektuell sysselsättning, men den
ställde stora krav på precision. Ett enda
fel, resulterade i korrupt svar, varvid man
efter förfrågan erhöll ett nytt ekvationssys
tem och fick vackert börja om från början.

Civilingenjör på fyra år

Utbildningen fram till civilingenjörsexa
men var på fyra är på den tiden. Därefter
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läste Henrik och Gerd till sig licensiat.
Nu fick Gerd i sin inriktning chans att
göra program till en av landets få datorer.
Jag kan tänka mig att Henrik var grön av
avund. Datorn var placerad i Uppsala.
Programmen stansades in i hålkort som
sändes dit med post. Någon vecka senare
erhöll man ett svar per post att det var fel
på instruktion tre eller något sådant.
På den tiden var det brukligt att man
erhöll doktorsgrad efter att man kom ut
med sin tjocka avhandling, som krona på
karriärern vid sådär 50-års ålder. Detta
ändrades lagom till att Henrik var klar
med sin licensiat. Enligt den nya praxisen
kunde man påbörja doktorerandet direkt
efter att man kom ut med civilingenjörs
examen. Detta innebar att Henrik och
Gerd skulle få "börja om från början",
därför blev det inget då.

Manusförfattare på TV
Henrik sköt så länge som möjligt på
lumpen, vilket visade sig vara klokt. Han
fick nämligen 1963 en tjänst att utföra
simuleringar av stridsvagnskrig, på en
IBM-dator (wow!). Han kom fram till att
de Svenska stridsvagnarna skulle slås ut
på 17 sekunder vilket resulterade i att hela
rapporten hemligstämplades.
Sedan blev det jobb på Undervisnings
TV (kallas idag Utbildningsradion). Lin-

Snart konstaterades dock att systemet med
TV-föreläsninger inte fungerade varför he
la projektet lades ned.

Jobb och fritid
Henrik berättar att det händer att elever
kommer fram till honom efter föreläsning
ar och frågar vad han gör egentligen . Nu
är det så att den mesta tiden går åt till
undervisning. I år är det ganska lugnt
då han har El, E2 och högnivåkurserna.
Roligast är kanske ändå, menar Henrik,
att vara handledare till ex-jobbare. Det
blir ett tiotal per år.
Det bästa med det här jobbet är att
man inte har någon chef över sig. Man
kan lägga upp undervisningen helt enligt
eget tycke. Ibland gör man bort sig på en
föreläsning, men det är inget som hänger
kvar. Nästa gång börjar man på ny kula.
På många jobb kan man få lida länge av
att man klantat sig, och kanske gjort en
felaktig bedömning som blir kostsam.
Eget programmerande blir det ofta på
nätterna. Kruxet med programmering är
att det är så svårt att sluta. Man vill så
gärna rätta till det där felet, sedan är allt
klart osv osv� Det är därför som många
datorfreakar har konstig dygnsrytm.
Henrik har annars många fritidsin
tressen: Cykling, botanik, kloakkrypning
mm. Det botaniska intresset är till en
liten del grundat på intresset för blommor.
Det roligaste är dock att systematisera och
göra datorprogram som håller reda på allti
hop.

Att föreläsa
köpings högskola byggdes nämligen för
att alla föreläsningar skulle ske via TV
program. Henrik och Gerd skrev manus
och föreläste. Iden kom ifrån USA Uämför
reseberättelsen från föregående nummer).

Elektro är den näst tråkigaste linjen, åtmin
stonde om man är lärare, klämde Henrik
helt fräckt ut sig. Vilken är den tråkigaste?
frågade jag (för formens skull). Jo, det var
just Teknisk Fysik. Jag krävde Henrik på

9

en förklaring, varför nu vi på Elektro var
så tråkiga.
"På tex Maskin, vet alla att de är
dummare än de som går på Elektro. Folk
frågar saker som elever på Elektro aldrig
skulle våga fråga, kanske för att det verkar
enkelt. Även om de flesta på Elektro
tycker att det är enkelt måste det ju finnas
några som inte hänger med.
På Teknisk Fysik anstränger sig alla
att se så ointresserade ut som möjligt. Jag
ser det som en triumf om man ens kan
fä någon att gäspa, säger Henrik och ser
uppgiven ut."

Speleologi (grottforskning)
(Med reservation för stavningen.) Det
började på den tiden då Henrik arbetade
på datorcentralen Q Z . Han och en kompis
undrade var man kom när man kröp ned
i ett sån't där hål som finns överallt runt
om i stan. Det visade sig att det fanns
ett nät av gångar och tunnlar under hela
Stockholm. Senast i går natt, berättar
Henrik, kröp jag ned vid ett vägbygge vid
Roslagstull. Det var en helt ny gång som
jag inte använt förut. Jag kunde sedan
krypa ut vid gamla forskningsreaktorn Rl,
precis utanför Q -huset.
Per Hallkvist

Studievägledningen har inget an
nat att komma med denna gång
förutom en uppmaning till alla
att läsa avsnittet om praktik i
Studiehandboken!

effiissiffl
Välkommen ner i Tolvan önskar vi, det
genomtrevliga 12-eriet. Det är vi som
försöker hålla snyggt och rent i Tolvan.
Men vi klarar det inte utan just Din med
verkan som användare av Tolvan. Nolle
städama och vi i 12-eriet försöker hålla
Tolvan snygg och trevlig men Du är
givetvis välkommen att hjälpa oss att
plocka upp och diska efter de ligister som
inte fått lära sig det hemma. Sopsäckar
och toapapper mm finns i ett oläst skåp
i Röda rummet som det står 12-eriet på.
Under våren kommer Tolveriet att anordna
fixarkvällar då alla är välkomna att vara
med och reparera och fixa med Tolvan.
Kraftigt subventionerad och kryddad mid
dag kan avnjutas i samband med dessa
kvällar. Mer information om dessa kom
mer.
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Call us,
we won't call you !

Tolvan behöver även en grundlig rengöring
då och då. Denna kommer att äga rum i
samband med vårens städgasque då snön
försvunnit ???
Nollestädningen fortsätter som vanligt nu
på vårterminen. Städschema med telefon
nummer till ansvariga tolverinissar finns
uppsatt på anslagstavlan och kommer även
att delas ut till respektive nollegrupps fad
der någon vecka innan.
Kvarglömda kläder har vi en rejäl hög
av liggande inne i legationsrummet. Titta
efter om du känner igen något. Vi gör oss
av med kläderna efter den 15 Februari.
Om någon har ideer om vad som kan göras
för att göra Tolvan ännu trevligare att vara
i eller vad vi skall köpa för de pengar
vi fick frän Pripps i samband med jublet
kan ni prata med någon av oss, skicka ett
MAIL i VAX till TOLVERIET eller lägga
en lapp i styrelsens brevlåda.
Slutligen efterlyser jag någon elektron
ikpysslare som skulle vilja försöka laga
eller ersätta klockan över akvariet vilken
ju tyvärr slutat fungera. Hör av Dig om
du är intresserad. Det är KUL att hjälpa
till med Tolvan.
12-eriet 12C - Mats Strdlberg

Abiturientinfo!
Måndag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag

28/1 14.00 - 17.00
1 4/2 12.30 - 16.00
20/2 12.20 - 16.00
13/3 14.00 - 17.00
22/3 12 .30 - 16.00

Tolveriet VT91 : från vänster: Mats Strålberg E -89 0755-88670,0755-82604(arbete),
Truts Pärsson E-90 08-662 18 83, (överst) Magnus Hök E-90 08-31 65 81, Ronny
Peschel E-89 0758-32929, Markus Torpvret E-90 0758-39486, ej med pd bild Mdrten
Setterblad E-90 08-85 61 19

\/ÅREN.S' �ULTURl>ROGRAM �OMMER E\/ENTUELLT, MÖ;JL 1GEN, �AN.S'�E
LHE(lRANl> iL1 .S'OM FÖL;JER:
l>EN 13/2 <:AR N1 FÖRHoHN1N(l.S'\/15 l>Å LE.S' MHERAELE.S'.
ANMÄLN1N(l.S'L 1.S'TAN HAR 1>oc� REl)AN \/Al<1T Ul>l>E NÄR l)ENNA
T1l>N1N(l �OMMER UT.
\/EC�A 11 HAR .S'MU.S'� �ON.S'El<T, \/1L�ET \/1 TYC�El< Äl< HEM.S'�T
.S'�O;J.
MEI< 1NFOl<MAT10N OM l>LANEl(Al)E iE.S'ö� l> Å l)l(AMATEN ,
LE;JON (MOl(E AMOl<E) OCH Ol>ERAN (E;J HOFFMAN.S'l
�OM MER.

(lÖTA

l>EN Tl(Al)1T10NELLA \/ÅR.S'ALON(lEN �OMMER ATT FÅ \/ÅRT n.e\/L1GA
ME"i>AHAN(lEMANG,
T1TTA l>Å \/Ål< AN.S'LA<:HA\/LA T1 LL HÖ(lER 1iLAN1>. l)Äl( �OM MER
ATT F1NNM A�TUELLA l>l(o(ll(AM T1LL l>l<AMATEN, Ol>El<AN OCH
\/ÅRA AU, l>EHUTOM �OMMER l)Äl< ATT F1NNM T11>.S' l>Å
JEl<1 �AN'DE toNHUTHÄLLN1N(lAR.
ViiNLl�EN: "UlTll�llTTllCHE HEFIIN E-,o
tULTIN�lll?_Nll llNNll E-,o OCH 50FIE E-,o
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Kåren blickar utomlands
Vem f-n snodde mitt pass?
eller

lnternationellafrdgor och arrangemang har under stendldern pil kllren hamnat mellan SU's
kaffedrickande och ArmU's tetrisspelande. Medeltiden var dock förändringarnas tidslllder
(läs om Galileo, Edison, Einstein m fl) och kllrpamparna stördes i sina iden av indrösande
brev pd utrikiska. Det var under planeringsdren fdr det Nya Europa, tullgränserna romarna
redan pil Hannibals dagar planeratfdr, som teknologerfrdn syd till nord, öst till västförenade
sig i kamp. Entydighet, Mat.met och öl...

D

et hela utmynnade i att AnnUO
och SUO bjöd in alla teknologer
intresserade av internationellt arbete till
ett möte den 2:a oktober. 13 (tvi,tvi)
personer gick frän mötet som medlemmar
i Internationella Gruppen.
Gruppen är numera uppdelad i tre
"subgroups" (undergrupper); kårkontakter,
utbyte och mottagning. Gruppen arbetar
för en internationell studiemiljö på Teknis.
Vi försöker m a o att intressera Osquar/
ulda att studera utomlands och utländska
studenter att studera/gäststudera på KTH.
Vi röjer upp i stipendiedjungeln. Vi hand
har inbjudningar till utländska arrange
mang och bjuder in våra kollegor utom
lands till aktiviteter på THS. Vi ordnar ak
tiviteter åt utländska studenter som stud
erar/praktiserar i Stockholm och vi repre
senterar THS/KTH på internationella kon
ferenser. (Läs gärna reseberättelsen frän

Budapest i nästa nummer av Osqledaren
och arikeln om IGs bildande i senaste Os
qledaren.)
De "evenemang" vi jobbar med just
nu är exempelvis:
• En internationell pub på Teknis. EG
priser (?), internationell (exotisk?) at
mosfär m m. Puben, ett samarbete mel
lan THS och KTH, har premiär den 21 : a
februari 1991 p å Värdshuset.
• Sommarkurser 91. BEST (Board of Eu
ropean Students of Technology), en stu
dent organisation THS är med i, er
bjuder teknikstudenter runt Europa att
studera en kurs under sommaren i ett
annat land.
• Uppdatering av " Världen väntar", en
manual får alla studenter som vill stud
era utomlands.
• Skapa ett internationellt bibliotek i HQ
(vårt kontor, se adress nedan) där alla

studenter kan finna vägledning och in
spiration.
Är DU intresserad av att träffa gäst
ande teknologer (läs 'supa på utländska'),
kanske hjälpa till med något eller några av
alla våra uppgifter? I så fall hör av dig till
oss. Vi är nyinflyttade i byggnad 3, Lind
stedtsv. 3, 1 tr, bredvid Elektrokansliet
och studievägledningen. Kom in och prata
med oss eller ring på tel: 790 67 66.
Kvällstid kan ni även ringa till Markus
Manninen E89 (08-42 07 52).
Vi håller på för fullt och vi skall
försöka hålla er ajour med vad som händer
ute i världen. Hjälp oss att hjälpa er (och
ha samtidigt kul).
Och du, se upp får vinterväglaget.
Hälsningar
Markus M Manninen E-89
Ordf Internationella Gruppen, THS

Spöet står som regn i backen!!
Låt oss hoppas att kung Bore kommer
tillbaka till oss från sin semesterresa i
alperna, så att de annuala "Elektro Winter
Games" kan starta.
Nåväl! Vi står dock inte handfallna
Vi har många extraordinära
för det!
arrangemang i bakfickan, förutom den
traditionella SOLA-stafetten och KTH
mästerskapet i vollyboll, som tex:
En nordisk vollybollcup i Stockholm
med både spel och fest, där Elektro-laget
"the Hangovers" i fjol gjorde bra ifrån sig.
(Både spelet och festen)
Brännbollsturnering i Umeå med flera
tusen deltagare som spelar hellre än bra.
En eventuell ishockeyturnering med Ska de nya idrottsledarnafd den här typen
fantastiska priser! !
av E-teknologer att börja idrotta?
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Samt en hel del annat festligt.
Om du har några egna önskemål eller
ide'er, tala gärna med någon av oss idrotts
ledare. I övrigt är det bara att följa vad
som händer på våran anslagstavla i 12:an
bredvid funkrummet.
När ni sportar inom KTH:s område,
fyll då gärna i Spad-kort, som finns vid
utgången från gasquammaren. Spadtäv
lingen är en tävling mellan alla sektioner
på KTH där den . i,ektion som sportar
mest vinner. Elektro brukar uppfylla
förväntningarna och oftast erhålla en hed
rande placering.

Era ldrottsledare

sffiissiöiiiö
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Vad gör Vi utomlands?
För att klargöra artikelns inneh/Ul sd kommer den INTE att ta upp studieresor utomlands,
inte heller Elektro-Osquars framfart i Alperna under vintersäsongen eller c-Osquldas "tän"
(solbränna pd amerikatJska) under nyårsveckan på Teneriffa. Nej, jag står emot dessa
fräste/ser och hänger mig fullständigt till artikelsen syfte: att uppmuntra Dig att ta del i
det nya Europa som knackar pd 12:ans dörr.

N

i kanske inte visste att hela KTH
satsar stort på internationalisering.
T ex så ökade grundutbildningsnämnden,
GRU (oops!) det internationella anslaget
till ett par miljoner och THS bildade i
höstas Internationella Gruppen.
På Elektrosektionen kan vi antagligen
sätta startskottet till hösten då rektor Janne
Carlssons uppmuntrande oss med tio tusen
kronor i internationaliseringsmedel. Hans
"bud" höjdes snabbt till femton "stora" av
Inger Larsson, E-kanliets chef. Det hela
slutade med 45 lakan till E-sektionen att
förbrukas vid skapandet av internationella
kontakter och dylikt.
Ungefär samtidigt som detta ägde rum
i Svedala, så skede en transaktion i Bu
dapest, Ungern. En THS-representat erhöll
ett informationshäfte om ESTEC, en el
ektroteknik-student-organisation i Europa,

och en förfrågan om E på KTH skulle vilja
vara med i denna.
Senare vidare befodrades detta doku
ment till undertecknad, nyss hem-kommen
från London, fortfarande lidande av svit
erna efter att ha klarat City-Heathrow
sträckan på rekordtid och därmed precis
hunnit med flyget hem. Jag lyckades dock
under dessa tuffa omständigheter hålla
reda på dessa papper och jag undrar nu:
finns det någon som är intresserad av dessa
på Elektro?
Dokumentet i fråga handhas just nu
av sektionsordförande Anna som kommer
att ta kontakt med ESTEC för mer infor
mation. Ni som är intresserade uppmanar
jag att åtminstone ta kontakt med Anna
eller mig, det kanske finns fler av Er och i
så fall skulle ett samarbete kanske kunna
fördela arbetsbördan.

Examinerade efter
Ahlberg Jonas T:son
Albåge Kerstin
Anderberg Henrik
Bengtsson Jerker
Berggren Bo Erik
Bodegård Marika
Bohm Christer
Bohult Jan Rune
Boren Joakim
Börjesson Jan F S
Cagenius Torbjörn
Carlsson Bengt
Dahlström Johan
Ekman Sven-Olof
Eriksson Björn
Eriksson Thomas
Ferm Niklas
Fogelberg Ingemar
Fossum Mats T M
Fransson Torbjörn
Fredriksson Anders P
Fröjdh Krister

E86
E85
E86
E83
E86
E86
E85
E83
E83
E86
E85
E85
E86
E85
E86
E82
E86
E86
E86
E86
E86
E86

Tele
Tele
Tele
Dat
Ind
Fys
Dat
Fys
Dat
Tele, Dat
Mikro
Tele
Fys
Dat
Dat
Tele
Dat
Tele
Dat
Elk
Tele
Fys

Hagberg Mats
Hagman Annika
Hagman Annika E S
Hakkarainen Seppo
Hedenberg Fredi
Heligren Jan
Henriksson Lars Olof
Håkansson Lars H
Jansson Jan-Erik
Jansson Roger
Johansson Björn
Johansson Jens
Jonek Tomas
Jonsson Lars
Kamyab Khadijeh
Karlin Tord
Källman Berndt R L
Larsson Thomas
Liedberg Per
Lindberg Torgny A
Lindblom Hans M
Lindgren Per O K
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Arbetsbördan? Eftersom organisatio
nen är okänd för mig vet jag inte vad
det krävs av oss på Elektrosektionen vid
ett ev medlemsskap. Vanligtvis brukar
dessa organisationer ordna ett par större
konferenser varje år dit representanter för
varje sektion /skola åker. Där diskuterar
man allt från kurskvalite till ölpriser (sist
först). Ibland drivs projekt mellan sek
tioner i olika länder för att t ex öka ut
bytet och självklart bjuder man varandra
på evenemang och framför allt gasquer.
Som Ni säkert förstår så finns det
möjligheter här och nu . Kontakter finns,
pengar finns, intresset finns. Det är bara
Du som saknas.
Hör av Dig!
Markus M Manninen E-89
Ordf Internationella Gruppen, THS

STILS införande

Ind
E85
E85
E85 Med Tekn
Tele
E84
Tele
E82
Dat
E86
E85
Dat
E86
Tele
E86
E85
Tele
E86
Fys
E85
Tele
E85
lnd
E86 .
Fys
E86
Fys
E84
Tele
E84
E85
Dat
E86
Fys
E85
Ene
E84
Dat
E85

Lindström Ulf
Liukko Ari
Lundgren Stefan
Magnusson Thomas
Mårtensson Johan
Nutti Anna Clara
Nyström Jan-Christian
Olsson Mats
Rapp Jan O T
Ring Christer
Stenberg Roland
Sundelin Björn
Svensson Leif
Vanderberg Bo H
Von Pcrner Johan
Vänman Åsa
Wallstedt Kenneth
West Stefan
Willsch Nils T G
Wingqvist Anders
Ågren Göran
Åkerlind Per

E86
E86
E85
E86
E84
E85
E86
E85
E85
E86
E85
E85
E84
E85
E86
E86
E86
E85
E85
E86
E85
E85

Tele
Dal
Mikro
Dal
Ind
Tele
Tele
Mikro
Mikro
Ene, lnd
Tele
Pys
Tele
Tclc
Tclc
Tele
Tcle
Fys
Elk
Tclc
Fys

Öfvrig.

Staffan Nyström E-90
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Kåravgiften höjs !

Till följd av den av Riksdagen glatt betalar ca TRE TUSEN KRONOR i ArmUO, Anders Karlsson (M) samt Erik
beslutade skatteomläggningen är kåravgift under sin studietid här på KTH Franzon (L), Hans Larsson (E), Lars Pec
Kåren tvungen att höja termins och inte ens ägnar en tanke åt vad dessa han (D), Jan Wennberg (K), Tor Weeren
avgifterna.
pengar används till.
(T). Som Superredacteur och därmed an
Det nya KårFullmäktige (KF) som
valdes den 1 :a december har hållit sitt
första sammanträde där bl.a. den pre
liminära budgeten för Kåren under 1991
antogs, den slutliga budgeten fastställs
mars då bokslut och sänt är klart.

Val och valstatistik
Efter Håkan Holmströms (Valnämndens
ordf.) genomgång av valet vilket hade
fungerat ungefär som vanligt och inget
valfusk upptäckts, kunde KF anse sig
själva vara korrekt valda.
Håkan Holmström presenterade även
röststatistik där valresultatet kunde kon
staterats varit lågt även på de mindre
sektionerna, bäst var Bergs med ca 55%
valdeltagande, på Elektro röstade ca 20%
av de röstberättigade. Genomsnitt över
hela KTH var ca 22%.
Detta är USELT. De flesta av oss anser
det som självklart att rösta i riksdagsvalet.
Vi bryr oss och vill visa det, för besluten
påverkar ju våra liv. Här på teknis är det
dock annorlunda, här bryr sig ungefär 75%
av alla teknologer inte om vilka som sitter
i Kårfullmäktige. Konstigt, för trots allt
tillbringar vi merparten av drygt fyra år
här på teknis, och besluten i KF berör oss
alla i högsta grad. En annan sak som är
svår att förstå är hur normaltekonologen

••

A

n är det inte försent att anmäla
fisig till studieresan. Är du E-87
eller äldre och vill följa med anmäller du
dig enligt instruktionen i röda rummet.
Anmälningsavgiften är 2000 kr och sista
anmälningsdag är 1 : a mars.
SRKB kommer under året att ordna
företagsdagar i tolvan samt företagskvällar,
där intressanta företag kommer att bjudas
in. Till dessa arangemang är alla elek
triker välkomna, passa med andra ord på
att knyta kontakter med företagsrepresen
tanterna. Det är ett ypperligt tillfälle att
prata sommarjobb, praktikjobb eller exam
ensarbete samtidigt som man kan ta reda
på vad det finns för arbetsuppgifter och
utvecklingsmöjligheter i företaget.
På anslagstavlan i röda rummet ser
du vilka som är med i styrelsen, har du
några ideer eller synpunkter vill vi bli
kontaktade.

svarig för Osqledaren valdes Åke Björn
wall (K).

Budget
Det resultat av budgeten som de flesta
nu bör ha uppmärksammat är att Kårav
giften höjts till 284:- per termin. Detta
är en höjning med ca 6% eller 16:-.
De som upprörs över detta bör betänka
att på Chalmers är höjningen ca 60:
per termin. Det som har ändrats frän
1990 (förutom uppräkning av kostnader)
är att inga måltidssubventioner utgår till
förtroendevalda, och au subventioner till
driften på olika ställen, ex stugan skärs
ned med åtföljande höjda hyreskostnader
etc. I övrigt är det mesta sig likt från förra
året. Detta ger en budgeterad omsättning
på ca 5,5 miljoner för 199 1 .

Försäkringar
En annan sak som Ni också bör ha upp
täckt är att det inte längre finns någon
"obligatorisk" olycksfallsförsäkring på ter
minsräkningen. Detta medför att DU själv
måste teckna en olycksfallsförsäkring om
DU vill ha det skydd en dylik ger.

Kårfunktionärer

RpB-91
RpB staben presenterade en preliminär
budget för evenemanget, vilken antogs
med tilläggen att till KF2 presentera en
vinstdelningsplan och en reviderad budget
där lån från RpB-fonden ingår. Dessutom
skall KS ge förslag på två revisorer.

Utlandspraktik
laeste 's utlandspraktikprogram har tidi
gare i realiteten varit förbehållet de äldre
årskurserna. Detta eftersom det krävts rätt
mycket poäng enligt det hittillsvarande an
tagningssystemet.
Nu är emellertid ändring på gäng, det
kommer införas två kategorier, en för de
som studerat ett till två år och en annan
för de som varit igång längre. De två
kategorie111a får var sin kvot av platser.
Detta medför alltså att man redan
efter ettan/tvåan har god chans att få
utlandspraktik och så även att alla som går
två- och treåriga ingenjörsutbildningar.
Edra KF-ledamöter

En ny kårstyrelse valdes. Kårstyrelsen
består nu av KO, Karin Berggren (B);
FC, Helena Söderberg (V); SUO, Kimmo
Jää-Aro (B); SUvO, Eva Nordvall (M);

Bertil Bellmans, E-87
Jacob Norrby, E-87
Patrik Lindell, E-87
Mikael Hacksell, E-89

STUDIERESA!!

SRKB 92

Studieresekommitte B 1992

KTH

16

ah)

Televerket

�, Radio

berör alla

- även d ig !
Sök ex-jobb nu !

Nils Tullbrink 08-707 49 45
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T IT T A R KRIG E T

reporter: Joakim JQ Quensel

Eurosport satsar hårt på
reklam...

Nu när striderna i Persiska vi
ken är i full gång så börjar det
verkliga allvaret. Den grymma
brutala kampen om TV
publiken. Gffiissiiffiiö Tränger in
bakom kulisserna och avslöjar
den råa nyhetsvärlden. Vi kallar
det tittarkriget...

TH�

\ RAK
0

USA

8

---------� Vi beklagar att vi för
växlade bilderna från
.. .liksom TV3 som har
Persiska viken med <
köpt de svenska rättighe- Vi på TV3 sänder
TVl informerar i Sports
givet
nyårsfirandet i Rinke
vi� direkt medans
terna
egeln...
SVT
by.
sander matchen med
---------/
Nu
tipsresultaten
...
15 min. fördröjni
ng...

'----------=-.

MTV håller Öken-Aid
gala

TV2:s Christer Glenning
konsumentgranskar
stridsvagnar
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Eftersom det stora statliga bryggeriet i Bromma höjt sina priser med 4,8% 1/1-91
har PRogramrådet beslutat att det nya priset på en "stor stark" skall vara 19:-!!!!

1/2

PResqutt

15/2

PResqutt

23/2

Gyckelgasque

1/3

PResqutt

15/3

PResqutt

Ett presqutt med världens, förmodligen univer
sums snyggaste personal.

12/4

PResqutt

ROCK I 12:an ! ! Elektros egen korprock. Om
du har ett band som skulle vilja spela på ett
presqutt är detta din chans. Hör av dig till:Magnus
(Kilen) 7 1 2 7 1 7 1 eller Kristoffer 0750-315 07.

29/4-1/5 Valborg

Kom och festa på en karibisk ö i Robinson
Kruses anda. Kannibalistiska damer och vilda
herrar. Freda spelar på kåren.
Valhall fixar sitt traditionella vårpresqutt. Inte
lika snygg personal, men billig bira.
Gyckelgasque och maskerad i ett. Två sedan
länge efterfrågade kalas återkommer i en gemen
sam skepnad
PResqutt tillika Elektromästerskap i dart och
ölhäfv. SMusK spelar på kåren

Vårterminens stora händelse. Elektrosektionens
nyårsfirande med stugkör, bal på lokal och ett
hejdundrande nachspiel.

19 :-
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StudieSNOken slingrar sig
H

ejsssssan!
Det är jag som är Din nya SNO. Det
här är alltså ett snoord, men det det är in
get Du skall vara ledsen för. Till och med
en studienämndsordförande kan ha ett och
annat vettigt att säga, även om det ibland
kan tyckas långt mellan gångerna. För
att Du inte skall förlora den uppfattningen
med en gång tänkte jag börja med det som
det här egentligen skall handla om.
Vid årsskiftet byttes i stort sett alla funk
tionärer på sektionen ut, däribland Stu
dienämndens ordförande. Min företrädare
heter Åsa Danielsson och skötte sitt ar
bete på ett alldeles utomordentligt sätt.
Tack Åsa! Jag som skall försöka ta vid
efter henne heter Magnus Lindell och går
i trean.
En SNOs uppgift är att leda studiebe
vakningsarbetet på sektionen, hur det går

med och dela på utrymmet i eiiiissi_qg_g11, men
här är i alla fall ett par.
Till att börja med, måste intresset
för studiebevakningen höjas. Idag är det
nästan obefintligt. Det är faktiskt inte så
jobbigt och tråkigt som Du kanske tror.
Man behöver inte göra så mycket, man

till häller jag just nu på att lära mig. Ett
är dock säkert, som alldeles ny på sin post
har man en massa ideer om vad man vill
göra med det år man har möjlighet att
härja fritt. För det mesta lyckas man inte
genomföra mer än hälften av dem, men jag
lovar i alla fall att göm mitt bästa. Alla
ideer kommer jag inte att ta upp här, efter
som det säkert finns andra som vill vara

kan vara med i en kursnämnd eller gå
på ett studienämndsmöte nå'n gång. Vi
har faktiskt ganska stora möjligheter att
påverka vår utbildning, även om det ibland
tar lite tid innan det händer något. För
att våra representater i Linjenämnden skall
kunna framföra teknologernas åsikter,
måste de veta vilka åsikter teknologerna
har. Vårt "interface" till Linjenämnden är

just Studienämnden, det är där du skall ta
upp problem, ideer etc. om du vill att det
skall hända något.
Jag tror också att det är viktigt att för
studienämnden att marknadsföra sig en an
ing, om man skall få folk intresserade. Det
är ju faktiskt så att om man skall kunna in
tressera sig för något, krävs det att man vet
något om det man skall intressera sig för.
Alltför många teknologer har en mycket
diffus uppfattning om vad Studienämnden
verkligen gör. Detta kanske är en följd av
att det ;ildrig är någon som läser Snoord,
men det håller vi ju ·på och ändrar på just
nu (Fortsätt gärna att läsa, hittills har det
ju gått jättebra!).
Min ambition är att försöka skingra
åtminstone en del av den dimma som
uppenbarligen omger Studienämnden och
dess verksamhet. Hur detta skall gå till
har jag inte klurat ut ännu. Det fina är
att om jag lyckas, kommer det att få som
direkt följd att Du kommer att få reda på
det.
Innan jag slutar vill jag bara påminna
om att studierna faktiskt inte är allt här i
livet.
Lev väl!

Magnus

Studienä1nndsmötet 11/12
Den 11 december hölls det sista stu
dienämndsmötet för 1990. Ett tjugotal
teknologer hade letat sig ned till Tolvan i
vintermörkret. Huvudpunkten på dagord
ningen var det förslag som Linjenämndens
framtidsgrupp har lagt fram, rörande Elek
troutbildningens framtida utseende. Göran
Andersson, ordförande i framtidsgruppen,
presenterade förslaget och de tankar som
ligger bakom. Efter lite diskussion, kom
vi fram till att det hela i stort sett var
bra, men att vi borde utarbeta ett lite mer
utförligt svar på den remiss som var ut
skickad. Raskt tilsattes en remissgrupp,
bestående av fyra personer, med Bellman
i spetsen. En viktig synpunkt var att det
borde finnas teknologer med i det fortsatta
arbetet. Vi får hoppas att framtidsgruppen
tänker på det.

Det är inte bara Elektro som håller
på all revidera sin utbildning. PEGAS
projektet, som omfattar hela KTH, har
kommit med ett förslag om spärrar mel
lan årskurserna (se artikel i Emissionen 890), detta togs också upp. Studienämnden
hade en helt annan uppfattning om hur
spärrsystemet bör utformas. Till att börja
med motsatte vi oss att det skall finnas
centrala regler, i stället borde varje linje
få utarbeta sina egna. Vårt förslag är att
det skall finnas en spärr efter de första
100 poängen (I framtidsgruppens förslag
är utbildningen utformad så att de första
2.5 åren läses ett grundläggande block på
100 p). Vår ide är att man måste ha
klarat av hela det grundläggande blocket,
för att fä gå vidare. Eventuellt kan man
också ha en lite enklare spärr efter ettan
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(ungefär som det är idag). Om PEGAS'
förslag går igenom är inte klart när detta
skrives. Grundutbildningsnämden kom
mer att besluta detta i slutet av januari.
Vi valde också en del funktionärer, näm
ligen:
Sekreterare - Björn Danielsson, E90
KNORR - Artikas Zeighami, E89
Kock - Erik Svenske, E90
Ordinarie ledamot i LNE - Magnus Lin
dell, E88
Suppleant i LNE - Monika Gullin, E89
Slutligen vill jag rikta ett tack till Göran
Andersson för presentationen av framtids
gruppens förslag.

Magnus
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Förslag till
ex��ensarbete
Lasaret 1990/91
Vattenfall

n
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Sankta Lucia ... Lucia såg dock inte särskillt helgonlik ut.

V

ad vore livet utan flickor, teknis utan
Elektro, en fest utan punsch och
vad vore lucia utan LussePRE? Ja, det
där är frågor om tillvarons väsentligheter
som man knappt vågar ställa sig och än
mindre ta reda på svaren till, ty vem skulle
frivilligt leva förutan något av detta? Inte
jag i alla fall! Därför är LussePRE i 12: an
inte bara en gammal fin tradition utan en
absolut nödvändighet.

Före gryningen
Vanligen brukar det vara panik och slags
mål kring biljettsläppet till detta even
emang, men denna gång hade Program
Rådet faktiskt ett fungerande matmedel.
Man släppte biljetterna djävulskt tidigt
på morgonen, innan gryningen ens börjat
tänka på att krypa fram. Som en zom
bie fick man vandra till 12: an, mum
landes tacksägelser till högre makter att
man inte bor i Tullinge eller Upplands
Väsby. Trots den tidiga timmen var sek
tionslokalen redan full med lika trötta
människor som alla väntade på samma
sak: biljetterna. Biljetterna kom men
kravallerna gäspades bort i den trötta folk
massan. Nästa år överväger jag au ta med
ståltermos och sovsäck och vaka in bil
jettsläppet på plats i 12: an.
Själva namnet LussePRE antyder att
det här skulle vara frågan om ett PRE-

squtt av något slag och visserligen finns
det ett squtt på Kåren, men dit går bara
veklingar. Den som vill gasqua loss rejält
med rikliga mängder mat, sång och dryck
bör hålla sig kvar i 12: an, som brukar
vara (liksom denna gång) fullkomligt full
proppad med människor. Ingen vill ju
heller missa någon av kvällens många
höjdpunkter.
Jag kom kanppt halvvägs Efter lite
glögg, skitsnack och sittplatsjagande drog

kalaset igång. PR lastade fram jultallrikar
innehållandes ett minijulbord till var och
en. Sill, skinka, köttbullar, prinskorv, Jan
sons frestelse, sallater m.m. (allt hemla
gat) låg på tallriken och den som gick hun
grig från bordet efter den här portionen har
definitivt binnikemask, en mycket välgödd
sådan dessutom.
Kvällen till ära höll PR hela System
bolagets sortiment av nubbar och långa lis
tor låg framför oss på bordet. Själv kom

1

Om vi säaer i dom här kommer 12:an att bli proppfull.
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jag knappt halvvägs. Jag ser fram emot
att pova vidare, för allt blev bara godare
ju längre ned på listan man kom. Vfll man
inte prova alla sorterna en och en kan man
ta alla på en gång. Det heter Gauffins
Dubbelblandning och smakar som för
väntat.
Med tre freqvensnormaler (emeritus0
+ emeritus 1 + emeritus 2 ) hölls sång och
gyckelfrekvensen hög. Mot slutet av
måltiden kom det alla väntat på: lu
ciatåget. Om nOllestädarna saknat en
golvmopp före jul kunde alla se vart den
tagit vägen, men trots denna gick det inte
att dölja att Lucia varken var blond, vacker
eller ens av rätt kön. Om nu inte lu
ciatåget var särskillt vackert så var dock
sången det. Kanske verkade program
met en aningen reprisartat, men det gäller
ju de flesta luciatåg. Strax därefter kom
fyra tomtenissor och höjde sängen ytterligare ett par oktaver, utan att plastglasen
sparack. Det enda som sprack upp var det
där juvliga schtimmungsleendet som alla
plötsligt fick på sina läppar.

Nr 1-91

Serien gulliga par fortsätter...

Att LussePRE kunde varu sd här roligt!

Snart kom höjdpunkten

Efter kaffe och punsch var det dags att
sträcka på benen. Och det gjordes i
form av en hundrapersoners långdans, som
fortsatte ut från 12:an och runt granen.
Detta år även runt staketet som EGK(r)
satte upp i somras. Långdansen skuttade
sedan vidare ned mot östra station och
den (staketfria) gran som står där. Här
dansades "små grodorna" och annat samt
avfyrades ett antal "klapp-klapp-raketer"
till allmänhetens beskådande.
Vid återkomst till 12:an var borden
undanröjda och alla nedkylda och up
prymda människor kunde skaka loss på
dansgolvet till betydligt modernare ton
gångar.

·{

Skulle du vilja se mina etsningar?

Enligt uppgift frdn PR gick det dt kopiösa mängder sprit till den här församlingen.
Snart blev det dock dags för kvällens
absoluta höjdpunkt. Nämligen den mycket
prestigefyllda pepparkakshustävlingen, där
det tävlas i uppfinningsrikedom, konst
närlighet, skönhet och inte minst god
smak. Endast tre bidrag var inlämnade
varav två frän Patrik Lindell E-87 (Kafk
abok + Fallossymbol) och ett från teamet
Kenneth Sandberg, Magnus Danielsson
och Janne Grape E-88or (Ploppomat). I
mina ögon hade domartrion bestående av
Ordf Richard, Klubbmästaren Rockan och
Freqvensnormalen emeritus 1 Uffe ett lätt
val. Det sinnrikt eleganta och välsmakande
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Ploppomatbygget vann givetvis. Prista
garna belönades rikligt med julbröd och
marsipangris.

Jag gillar PR

Som alla läsare förstår var LussePRE ett
höjdarkalas, en hit helt enkelt, och jag
kan inte annat än hylla och tacka Elektros
Program Råd för deras hårda och lyckade
arbete. Tack! Jag kommer nästa år
också....

Text av Janne
Foto av Ronny

effiissiiiiioo
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DrickaJul
eller
Hur vikingar festar

å var det dags för Valhalls julfest!
Efter man tagit sig in bar det givetvis
iväg till baren för att få en öl! Men vad
är det som möter en i trappan upp? Det
luktar ju sågspån!
För att få den rätta stämningen har
valhall hällt ut sågspån över hela golvet
i ett rum. Vi sätter oss vid ett bord nära
avspärrningen, där det senare visade sig
att det skulle hävas öl och brytas arm.
Det strömmar in folk och snart börjar det
bli ont om sittplatser för alla. Ett gäng
från data, iförda hjälmar och plastsvärd,
utmärker sig tämligen omgående genom
att vara "lite" högljudda.

Ölhävning
Snart drar även hävandet igång, och i
början går det ganska lätt att få bästa
tid och därmed en billig öl. Senare går
:bästatiden ned ganska kraftigt och det
blir mindre "lycksökare" . . . I oc.h med
rusdryckernas verkan blir det också fler
som vill visa att de är starkast, vilket
resulterar i en hel del fingerkrokdragning
och armbrytning.

Och han föll för en kudde...

Eldslukning
På scenen blir det så uppträdande, givetvis
passande sådant med eldstukning bland
annat! På övrersta planet berättas det
sagor om tappra kämpar. Dessutom har
man chansen att riktigt puckla på någon
om man vill, med kudde, sittandes på en
hal stång!

Bara en godnattsaga till, snälla!

Osquar hävfer...

Jag ska ha biran!

Om det inte räckte med öl som mat
så kunde man också äta grillat kött med
bakad potatis, vilket smakade förträffligt
efter alla dessa öl, Valhall kan verkligen
det där med mat, speciellt öl!

Anders
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Hur får du tänd
stickan att ramla ner?

Du far inte vidröra glaset, inte stöta till underlaget eller på annat sätt
göra någon mekanisk påverkan på uppställningen. Det finns ett annat
sätt. Vilket ...

•

Gillar du problemlösning? Vi gillar folk med kreativitet och vilja att lösa
tekniska problem.
Därför är duktiga civilingenjörer alltid välkomna till Ericsson för att göra
karriär hos ms. Vi är en världsomspännande koncern inom telekommuni
kation med försäljning i över 80 länder, 65 000 anställda och egna fabri
ker och anläggningar i 32 länder. Vi har egna FoU-center över hela Europa
och satsar årligen ca fyra miljarder på utveckling.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 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 - 7 57 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.
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VALHALL:Chief de la cuisine
Nu när midvintermörkret lagt sig över våra breddgrader
har Valhall under lustfyllda former komponerat en ljuvlig
vintermeny som passar utsökt till alla festligare tillfällen.
*VINTERMENY*
Soup a l* Decembre
Pol surpris
Fromag* du lemon
Till en såpass avancerad meny duger givetvis endast de
bästa råvaror och efter noggranna eftersökningar fann vi till
slut den bästa köpmannen där följande inhandlades:
*
*
*
*

5
1
1
1

flaskor utav husets bästa vin
krus citronkryddat brännevin
tunna malt
kar mörkt destillat smaksatt med de ljuvligaste örter

Ävenledes inhandlades på närbelägen butik kött,grönsaker samt
ris.
Innan tillredningen började samlades kockarna för avs
makning av matlagningsvinet (denna ritual är av stor betydelse
och bör utföras av varje kock med självaktning).Till allas stora
förtjusning befanns råvaran vara av yppersta kvalitet.Upprymda
av denna glädjande inledning påbörjades så tillagningen av hu
vudrätten.
Köttet och grönsakerna fräses i en klick smör (100 gr).När
dessa ingredienser fått en gyllenbrun färg blandas allt i en gryta
som kryddats med en lagom mängd vitlök (för bästa resultat
åtgår ungefär en ranka, men man kan givetvis ta mer efter tycke
och smak) samt svartpeppar. Då grytan nu står och puttrar
är det dags för det mest kritiska momentet: tillsättningen av
vinet.Då detta är avgörande för grytans karaktär och fyllighet
bör doseringen ske ytterst noggrannt. Dock, för att inte allt vin
skall gå tillspillo bör endast två kockar närvara vid spädningen.

Grytan skall därefter puttra i 45 minuter och det är därför
lämpligt att nu avnjuta entr*n.
Förrätten är lika enkel som uppskattad:Fyll en djup tallrik
med destillat av okryddad typ.Till detta serveras en för årstiden
lämpligt kryddad nubbe. Detta slog så väl ut att kockarna
enhälligt beslutade att två tallrikar per person får ses som en
minimiranson.
Efter att så har retat aptiten sätts riset på kokning samtidigt
som måltidsdrycken,1/2 tunna malt, med fördel kan avsmakas
(detta är givetvis någonting som inte får komma i skymundan,då
även den bästa anrättning kan förstöras om den sköjs ned av
en dryck som inte håller toppkvalit*).Kockarna enades kring
omdömet:Utsökt!
Därefter börjar efterrätten tillagas.Till denna krävs gelatin
blad i lämplig mängd (1 blad per person),vatten samt kruset
med citronbrännevinet. I fem djupa tallrikar smulas bladen
sönder,varefter 1 cl vatten tillsätts samt brännevin tills dess att
inget mer rymms.Vill man ha en mer utpräglad citronsmak kan
vattnet utlämnas. Därefter placerar man efterrätten i frysen där
den få stå tills dess frestelsen blir för stor.Innan man sätter sig
till bords för att avnjuta grytan bör dock efterrättsdrycken,den
andra halvan av malttunnan,avsmakas (omdöme:Fantastiskt! ).
Efter dessa rigorösa förbredelser blev förtäringen av grytan
givetvis en succ* där hyllningsorden över det egna arbetet
haglade tätt. Dock påpekade en av kockarna att vinsmaken
kanske skulle vara lite mer framträdande och hans kollegor
nickade instämmande.Problemet löstes lyckligtvis snabbt då
tre överblivna portioner av förrätten hittades i kylskåpet,detta
visade sig vara ett väl så gott substitut för det utsökta
matlagningsvinet som så retfullt och hastigt tog slut. Då den
sista grytbiten slunkit ned fanns det ett glatt leende och
förväntansfylld blick hos samtliga deltagare inför den stora
finalen:den härliga citronpuddingen. Denna separerades från
sin form och serverades direkt i handen.Vissa hade smärre
problem att hantera den gel *iga anrättningen men löste detta
snabbt genom ett puddinghäf,varefter den redan uppskruvade
stämningen nådde extatiska höjder.I (glädje)ruset över att
menyn visat uppfylla alla våra högt ställda krav började
ett intensivt experimenterande med kvarvarande råvaror inför
vårmenyn...
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eirussifilioo
Det ryktas att ...
* Richard tycker Charlottes är för trång.
* Charlotte tycker om kedjor??
* Man kann öva Holländska i Q-huset.
* J .Q. har slagit sig in på plåtslag_eri.
* Åsa slår på en maskinare.
* Sofia håller igång killarna på ELEK
TRO ...

* det tar ett tag innan Åsa orkar
* ChE tycker att 20+2=29, vilket är jämt
delbart med 4!

* Bellman söp bort sig själv.

�Nr 1-91

Esquadergeneral
l'lektro t'squadern-91 söker general och och stab för sommarens STORA begivenhet,
nämligen den veckolånga esquaderseglingen i Stockholms skärgård. Någon vecka i
början av juni då Elektriens folk greppar sina rustningar och äntrar båtarna för att
återigen göra de lugnaste vatten osäkra och fä öborna att draga man ur huse för att
rädda vad som räddas kan.
Till detta behövs det alltså någon som kan organisera det hela och se till att folk
vet vart och hur dom ska.
Kontakta någon i 90-års stab snarast om DU är intresserad, det kommer att väljas
på februari SM.
Esquadergeneral Anders E. Sanner
Anna Boye-M01Ier
Maria Persson
Kristoffer Richardsson

E-88 08 - 463956
E-88
E-89
E-89

Examensarbete i Japan 1991-91

RIS

till dom där jävlans datorskitapparaterna.
Åsså lasern med.

&
ROS

Seiko Instruments Inc Tokyo
Antal pJatser: 3
Tid: Juni - Augusti
Upplysningar: Mats Fridlund (F), tel 594461 och Thomas Werner (E), tel 7678318 som
gjorde examensarbetet vid fåretaget sommaren 1990.
Den som är intresserad av göra examensarbete på SEIKO ska lämna in en ansökan
senast 1 februari till Kansli E (fråga studievägledningen vad som ska ingå i ansökan)

till alla som går på SM.

Rädda
Vitt Brus!
Elektrosektionen söker förstärkning på
sångsidan. Till sektionskören, Vitt Brus,
behövs en körledare. Vi erbjuder dig ett
mycket intressant arbete med varierande
arbetsuppgifter. Du kommer bl a att leda
repetitioner med kören och sitta i juryn på
Elektros interna sångartäfvlan.
Vi tror att du:
t> Kan ta rena toner
t> Har lust att dirigera
t> Kan läsa noter, och gärna spela något
instrument
t> Har stor initiativförmåga och och ka
pacitet att leda en kör bestående av
förmågor med olika körvana
Om du känner att det ovanstående passar
in på dig, eller annars tror att det här
jobbet är något för dig så ska du inte
tveka. Hör av dig till någon i styrelsen
eller lägg ett brev i styrets brevlåda utanför
funqrummet. Märk din ansökan med
"Körledare - 91" och skicka in den senast
9 1 1231.

Lite information
(frän Öfvrig för övrigt)
Sitter du och påtar på DITT förslag till motiv på vårplagget? Om inte, då är det dags att
börja! Senast 15 feb. vill jag ha in förslagen. Om du nu inte är beskaffad med någon
konstnärlig talang, kanske du ändå har synpunkter på t.ex. vilken typ av plagg motivet
skall sitta på!? (Tryck gör ju sig som bekant inte så bra utan plagg...) Förmedla sådana
synpunkter till mig, även det senast 15 feb.
Går du omkring, nedtyngd av förslag till helt nya plagg/prylar, typ utsvängda
snickarbyxor, latextangas, E-broderad soffgrupp e.d, som denna sektion och dess stolta
anhängare kan ha nytta av??? Prata med mig så kanske det blir något som är till stor
glädje ..... t.o.m. för andra! ! !
Jaha, det var väl allt jag ville ! Får man hälsa?? För då sku .....jaså?inte? Okej, hej
då ! ! !

Öfvrig Nypon
P.S Det går att "maila" till OEFVRIG, har jag precis lärt mig ! D.S

Tentamensresultat period 3
Årskurs 1 : Algebra och geometri 234 tentander, varav 203 godkända (87%)
163 tentander, varav 98 godkända (60%)
Årskurs 2 : Komplex analys
207 tentander* , varav 158 godkända (76%)
Årskurs 3 : Linjära system
• Alla tentander

Styrelsen
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