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Vem är
en
klick?
Det finns massa små grupper
på den här sektionen. PR, käl
leriet, alla engagerade, Sune
och hans nOllegrupp bara för
au nämna några. En del av
dessa beskylls för att vara
klickar och klubbar för inbör
des beundran.
Det är sällan de som är enga
gerade anser sig själva som
Che. En lika usel bild som vanligt
en klick, eller heller hur man
ska göra för att få bort stämpeln. Ju mer de försöker locka med andra att engagera sig, de
sto hårdare verkar imagen fastna.
Ta tex Emissionen. Det är hela sektionens tidning. Man måste
inte vara emitteur för att få skriva i Emissionen. Ändå är det
sällan eller aldrig som icke-emitteuerer skickar in texter, annat
än de "obligatoriska" informationstextema. Sådana texter är all
tid mycket välkommna (med viss reservation för genomusla
d:o), men vet ni det?
Skriv mer! Skicka in! Gör dig hörd!

Anders Kökeritz

Nästa manusstopp är redan NU!
25 november 1992
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Hur lämnar man in manus?
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Emissionen är elektrosektionens tid
ning. Den finns till för att täcka sek
tionens verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning till
dess medlemmar.

slutliga produkten skall se ut. Vi garanterar
inte an vi gör så som du skulle vilja men
goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i insänt material (lägga
till rubriker tex).

Du som sektionsmedlem är välkom
men med dina bidrag till tidningen.
Allt material skall vara redaktionen
tillhanda senast på dagen för manus
stopp. Helst ser vi att allt textmateriel
redan är inskrivet på datorerna i Vax
kab. Då är det bara att skicka över
det med MAIL till EMISSION på El
mer och Elin. Skicka gärna med in
struktioner för hur du vill att den

Även om du har skrivit manuset som ett do
kument i DECwrite eller om det består av en
massa annat som inte är textfiler så skicka
det gärna med MAIL. Vi kan också ta emot
en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskriv
na manus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du
lämna i vår brevlåda i kopieringsrummet i
tolvan eller till någon av oss.

Bilder som skall vara med skall lämnas in se
naste kl 12:00 dagen före manusstopp. Detta
för att de kräver en extra behandling. De kan
lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt
till en emitteur. Bilder som måste framkallas
eller förstoras (negativ eller dia) skall du
lämna direkt till en emitteur och i god tid in
nan manusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först
"MAIL" i ett dectermfönster på VMS skriv
sedan "SEND filnamn.xxx".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om
så särskilt anges att betrakta som uttryck för
Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar för.
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Ny, Bättre, Vackrare,

Större

varit på ett och annat möte under hösten
och det ser ut som 12:an går en ljus
framtid till mötes. I och med renovering
en kommer en del förändringar att göras.
Röda och svarta rummet flyttas mot
borggården, vilket medför att pelarsalen
försvinner. Ett nytt stort rum skapas mot
Osquars backe. Aven vextrummet förän
dras, lokalen på andra sidan väggen (i
dag en del av datas sektionslokal) kom
mer att tillhöra 12:an. Den streckade lin
jen på skissen visar var väggen står i
dag.

Nu har det mesta vad gäller våra
lokalproblem löst sig. Vi får till
gång till baracken från och med
1 dec, och ska vara ute ur 12:an
till första läsveckan i januari.
Baracken ligger vid Drottning
Kristinas väg 37, snett emot
Lantmäteri.
DEN DEL SOM ELEKTRO ska dispo

nera är rum 5 - 13. Väggarna till rum 24
slås ut för att skapa en större entre. Reste
rande rum 15 - 23 kommer Data att husera
i. Tolvan får vextvärk. Erik och jag har

Flyttkalas

Det finns alla möjligheter
till kalas då vi tjuvhållit på
'Pripps Haralds' gåva från
vårbalen, en pall öl. Håll
utkik framåt slutet av ter
minen då vi får tillfälle att
minnas 12:an historia (el
ler hur historiekommit
teen) och kanske underlät
ta för renoveringsjobbarna.....

C.--J a

Avslutningsvis vill jag på
minna om SM den 3 dec.
Sista motionsdatum är den
30 nov.

!Ulrik

Tolvan: Skiss över hur vår nuvarande tolva kommer att bli i framtiden
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Den tillfälliga tolvan: rum 5-13 ska bli våra, men många ombyggnader väntar...
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Funkgasque

FUsk löNar sig icKe

•I

Bravo Styret ! En av de bästa om inte den bä
sta funkgasque som undertecknad varit på .

FÖR DEN SOM INTE VET vad funkgasque är kan jag
berätta att den är en belöning till alla sektionens hårt sli
tande funktionärer och äger rum en gång per termin.

Monopol på ideer

När alla vi spelgalna funktionärer samlats nere vid Östra
station på utsatt tid och iklädda något på temat monopol
kom vår lekfulle vice och delade ut pengar och tävlingsre
gler. De hade nämligen gjort om korridorerna runt borg
gården till ett jättelikt monopolspel där vi utgjorde spel
pjäser. Medelst varsin jättelik tärning slog vi oss runt
spelplanen där alla möjliga och omöjliga kontroller kunde
inbringa pengar i kassan. I fängelset kunde man spela sig
fri genom att satsa på rätt råtta i en labyrint. Partykit och
bord au sitta vid tillkämpades på andra kontroller. Slutli
gen kom vi till Norrmalmstorg (E5) där vår förmögenhet
skulle in lämnas för räkning till ett hotell. Vissa grupper
hade tagit lärdom av åttitalets finansvalpar och gjorde di
verse transaktioner där. Den moraliska tävlingsledningen
underkände emellertid dessa och försatte laget i konkurs.

Annorlunda sittning

Den något annorlunda sittningen ägde rum i trapphuset
nedanför E7 och genom en lycklig slump hade KårFull
mäktige sitt sista möte för året där samtidigt. Lyckligt
eftersom våra egna KF-ledamöter därigenom kunde höra
hur trevligt de kunde ha haft det om de inte suttit där.
Utomordentligt god mat serverades, rådjur och potatisgra
täng samt en sprakande efterrätt och en alldeles lagom
kombination av drycker.

Mats

Det gäller att ha rättfärg på musen.

1000 kr
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De tre feerna anlände sent till festen.

Fingerborgarna i tävlingstagen.

Vad gräver Erik efter månne ....

Primalskrik utan orsak.

Merafunkgasque

Duken var som gjordför luffarschack.

Vica visste vad det var i maten.

Det här är ENDA anledningen till att bli funktionär, åtminstonde tror
en del det. Bli funktionär DU också. Gå på December SM och mot
kandidera om du inte redan anmält ditt intresse till valberedningen.
Alla kan bli funktionärer, även DU. Krossa klickföreningen inifrån el
ler bli en av dem. Det är KUL att vara funktionär.

• ·"'\

Studienämnden förlustade sig.
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Titta, Maria var ju med på festen.

Tärningen är kastad.

Bilderna tagna av:
Mie, Anders och Mats

Tänk. att det skall vara så svårt att trä på den.

Har ni ingen skam i kroppen pojkar ?

SNOord

Omtenta 24 December?
Så var det dags för årets näst
sista snoord. Tiden går nu ru
skigt snabbt och innan vi ens
hinner fatta det, kommer det att
lida mot julafton, vilket säkert
de flesta av oss längtar till. Då
kan man ta igen sig efter hösten.
Men jag tänkte rivstarta med att
tala om X-jobb.

DEN TREDJE NOVEMBER hade
Utbildnings- & ForskningsNämnd E sam
manträde. Där diskuterades X-jobb 20
poäng och de regler jag nämnde i förra
numret togs utan ändringar. I de över
gångsregler som togs sades au det ska be
redas möjlighet även för teknologer som
är äldre än E-91 att göra detta X-jobb om
ekonomiska möjligheter finnes. Sådana
X-jobb ska vara påbörjade efter 930101
och man måste fortfarande läsa 168 poäng
i kurser. De ekonomiska möjligheterna ut
reds nu av· kanslichef Inger Larsson & de
kanus Göran Andersson. Man har även
äskat pengar från grundutbildningsnämn
den för detta men har inte fått svar ännu.

LoT 93/94

Treperioderssystem

Högskolestyrelsen har beslutat att införa
ett treperioderssystem på skolan istället
för vårt åttaperioderssystem. Detta skall
införas för åk 1 nästa höst och för hela
skolan hösten därpå.
Detta innebär att en del av er som redan
går på skolan kommer att beröras av detta
beslut.
Treperioderssystem går ut på au man läser
i 9 veckor och tentaläser i två. En period
kommer alltså au löpa över julen vilket är
lite korkat!! (Enligt min uppfattning allt

så).

Jag är väl en av dem som tycker att en
förändring bör ske, åtta perioder är inte
optimalt men det är inte tre heller. Dessu
tom är det dumt au påtvinga människor
som vant sig vid ett annat system detta.
Ett argument för treperioderssystem som
förs fram är au kurserna då måste bli stör
re ( en annan sak KTH kämpar för ). Men
tänk om man har fel, det kommer att inne
bära utbrutna tentor, tre eller fyra tentor i
samma tentaperiod. Men som vanligt vet
väl rektor bäst...

Något som också diskuterades på mötet
var åk 3 & åk 4 för den nya utbildningen
som E-91 och yngre går. Utbildningen är
uppbyggd enligt skiss längst upp på nästa
sida

Tvistefrågan var hur många poäng man
måste läsa inom en kompetensinriktning
för att få inriktningen angiven på exa
mensbeviset. Samordningsgruppen angav
40 poäng som ett minimum medan vi tek
nologer tyckte att 30 poäng räcker, annars
har man väldigt liten möjlighet att läsa
udda kurser. Det slutade med att punkten
fick bordläggas till nästa möte. Möjlighe
ten att göra en egen inriktning kommer gi
vetvis att kvarstå såsom idag.

Miniräknare & fusk

Denna fråga togs inte upp på UFNEs
möte då rektorsämbetet har gjort en utred
ning om fusk och ett beslut gällande hela
skolan kommer au komma den 16 novem
ber. Utredningsgruppen har rekommende
rat att miniräknare med texthantering
skall förbjudas på tentor där utantillkun
skaper krävs. Även här skall examinator
kunna tillåta andra miniräknare.
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Varför Monika söker kockar.

Nästa möte

Nästa möte är den 10:de december kl.
17.17 i 12:an. Detta är även vårt valmöte.
Är du intresserad av att bli funktionär och
jobba i studienämnden så kontakta mig el
ler Sussie (vSNO) . De funktionärer som
ska väljas denna gång är:
•

•
•

sekreterare - för protokoll vid studie
nämndsmöten

knorr = KursNämnsORganisatöR organisera kursnämnderna mha år
skursansvariga

kockar - laga mat på studienämnds
mötena ( 6-8 möten per år)

Alla poster är helårsposter med funktio
närstatus = funkgasque ! !

Ha det bra och hoppas att vi syns på nästa
möte.

Kramisar I Monika

--------------------iiisiiiiö�
"Fingrar" = fördjupning och examensarbete ( nära I institution )

Kompetensinriktningar a 50 poäng
Informationsteknik

Industriell systemteknik

Elektrofysik

100 poäng
Basblock

Studievägledningen har ordet
Hej i höstrusket! Vad har hänt
sedan sist!
Scheman

Som välan ingen har kunnat undgå märka
har tillgången på scheman till period 3
och 4 varit något begränsad. Detta beror
nu inte på att vi i besparing syfte bara try
ckt upp scheman till hälften av alla
teknologer, utan att en del personer tydli
gen har behov av både tre och fyra exem
plar av samma schema. Detta har fått till
följd att ganska många har blivit utan. Vi
har nu tryckt upp ett fåtal scheman som
finns att hämta inne hos oss på
STudieVägLEdningen mot att man går ed
på att man inte tidigare tagit något
schema.
Till våren kommer vi nu ta in schemana
då kansliet är stängt, dvs en försämrad
service åt er teknologer, för att alla skall
kunna få åtminstone ett exemplar var. Vi
kommer dock försöka lägga in det på da
tan, precis som vi gjort med studiehand
boken, så man ska kunna gå in och titta på
det. Studiehandboken ligger under
"BOOKREADER" ("BIBLIOTEK" på
svenska) på datorerna i Q. Vill ni ha mera
information om hur det hela fungerar
prata med sys-oparna När det gäller
vårens schema kommer det tidigast i bör
jan av december, så det är ingen ide att
fråga efter schemat innan dess.

3-perioders system

Högskolestyrelsen har beslutat lägga om
studierna här på skolan till ett tre period
ers system, dvs en höst-, vinter- och vår
termin. Vinterterminen kommer att
sträcka sig över jul och nyårshelgerna
fram till någon gång i februari. Pre
liminärt kommer dock omtentaperioderna
att ligga kvar i september, jul och påsk.
Detta system kommer genomföras fr o m
lå 93/94 för åk 1 (E-93oma) samt fr o m
lå 94/95 för övriga, dvs ni som går här
idag. Problemet med hur redovisningen
till CSN skall ske med ett sådant system,
står ännu så länge skrivet i stjärnorna.

Samtidigt med tre-period syetemet beslu
tade HS att betygen skall viktas vid an
sökan till KTH. Matematik kommer att få
koefficienten 2 och Svenska språket 1,5.
Detta är unikt för de tekniska högskolorna
i Sverige och de övriga skolorna avvaktar
resultatet med spänt intresse.

Begagnade böcker

Efterfrågan på begagnade böcker, framför
allt Mekanik, har under hösten varit stor.
Du som i dagens krisläge vill göra dig en
hacka och samtidigt dina med-teknologer
en tjänst, ta och titta igenom bokhyllan
därhemma och kom upp med de över
flödiga böckerna till oss på STVL-E. Ak
tuella böcker för våren är bl a Mekanik
del 2.

Tillskott på studievägledningen

Karin Danielsson, E-90 och en av årets
förfaddrar, har börjat uppe hos oss på
studievägledningen eftersom Lotta Pehr
son har fått fullt upp med sina egna stud
ier. Hon är kvar hos oss men kommer inte
att synas så mycket på mottagningstid.
Karin kommer att finnas här två eftermid
dagar i veckan och håller som bäst på att
lära sig allt ...

Internationalisering

Den 25 november kommer vi att ordna in
formation om Internationalisering på
Elektro. Kom dit och träffa äldre teknolo
ger som studerat eller gjort examensarbete
utomlands - våra ERASMUS-koordi
natorer, IAESTE-representanter m fl. Tid
och plats kommer att afficheras ut.

LUCIA Som traditionen bjuder har vi på
STVL-E öppet hus i samband med Lucia.
I år infaller Lucia på en söndag varför vi
har öppet hus på fredagen den 11 decem
ber i stället. Då är alla välkomna upp på
fika, pepparkakor och ...
Ha nu en fantastiskt fin höst önskar vi på
STVL-E.

Lotta, Lotta, Karin Hasse och
Hdkan

9

Vica ord

Vice at fu nky gasque
Om ni ser ett gäng människor
med snygga mörka ringar runt
ögonen, halvt transformerade till
nattugglor, så är det styret som
ännu ej vant sig med ljuset som
finns under de ljusa timmarna
på dygnet. Funkgasqueförbere
delserna är över
förhopp
och
ningsvis har det
resulterat i att
folk har blivit
både roade, mät
ta och nöjda.
JAG VILL BE OM URSÄKT för att in
bjudningen till funkgasquen kom ut sent
och att det fanns några som tyvärr allt för
sent blev informerade. Dock ser vi i sty
relsen gärna att om man skrivit upp sig på
anmälningslistan, meddelar man också till
någon i styrelsen om man får förhinder.
Den här gången var det tio stycken som
aldrig dök upp, och det är ju synd, efter
som vi hade ordnat mat för dessa.
Roosor på kinden, och solsken i blick....

Nog om funkgasque. Jag har i förra num
ret påpekat att kårens ris inte riktigt faller
mej i smaken. Nu kan jag efter vissa på
tvingade och ingående undersökningar

rror
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också uttala mej om sektionens potatis
gratäng.

Mer god (?) mat

Potatisgratång kan, oavsett hur pass välla
gad den än är, totalt så att säga "tappa
stinget" om man inmundigar densamma
under stressade och påtvingade förhållanden. Den blir ej heller
godare av att man blir
matad av en illvillig
skara
degenererade
människor. Det enda po
sitiva i eländet är att
samma skara människor
värnar om ens egen inte
gritet och klädsel och
skyddar därför densamma med en mängd
lager tejp
Vice ordföranden håller just nu på och
förhandlar med två stycken relativt kända
obducenter om en grupprabatterad tvångs
lobotomering.

"Fint ris, buffelmjölk, en god hustru och
vita kläder är de fyra kännetecknen på
himmelriket".
Ordspråk från Punjab

Eder vice ordf, Peter.

Mutkör

Dalaresan 92
Varje år på hösten bjuder Län
sarbetsnämnden i Dalarna in en
busslast med teknologer från
KTH.

I ÅR HADE ELEKTRO fått sig tilldelat
6 platser. De som var snabba nog att skri
va upp sig på listan i 12:an hade därige
nom turen att få följa med på ett utomor
dentligt trevligt mutkör. Under två dagar
lever man flott och spenderar inte ett öre
själv. Hur går nu detta till ?
Jo, det finns ett antal företag där uppe i ut
bygden som behöver kvalificerad perso
nal. Och för att få dit dem (läs oss), måste
man visa alla 08-or att det finns sådana
jobb utanför Stockholm. Vistelsen varvas
med studiebesök, fika, flotta måltider med
dito underhållning. Kort sagt man gör allt
för att övertyga oss om bygdens förträff
lighet. Första gången man genomförde
detta var hösten -88, och det har varit en
väldigt uppskattade uppföljare sedan dess.

Kablar och hästar

Resan startar från KTH halvåtta på mor
gonen och på vägen upp till Falun stannar
vi till vid den stora dalahästen och bjuds
på frukost. Väl framme i Falun får vi
checka in på Grand Hotell där det även
bjuds på lunch. På eftermiddagen är det
dags för studiebesök på olika företag. Vi
elektriker åkte och tittade på hur man till
verkar kablar hos Ericsson Cables. Bland
dem som visade oss runt fanns Mats Bort
as, E84 och Per Bondemark från CTH
(Varför Chalmers när det finns teknis...).
Med tanke på att det bara var en av oss
som hade valt detta företag i första hand
tycker jag att studiebesöket var mycket gi
vande. Vi fick en känsla av att det var ett
familjeföretag där alla kände alla och det
var lätt att få saker gjorda. Vi fick alla
varsin dalahäst som minne av besöket.

Pubrunda

Därefter var det dags au byta om inför
middagen. Den avhölls i Grands festvå
ning och var mycket trevlig. Underhåll
ning av det litet annorlunda slaget bjöds
av någon lokal förmåga som fick med sig
publiken ordentligt. På en liten tävling,
som för övrigt hade samma frågor som
året innan, tillkämpade sig emissionens
utsända varsitt pris.
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Men natten var ung och vi törstiga så nu
var det dags för en liten pubrunda i Falun.
För några hundra år sen när koppargruvan
var världens största fanns det över tusen
pubar i Falun men de hade kraftigt redu
cerats i antal. Med Ericssons vägledning
lyckades vi emellertid hitta runt bland de
få vattenhål som fanns.

Rallarsving

På morgonen till den enorma frukostbuf
fen såg vissa teknologer litet tröttare ut än
andra men alla kom med bussen till dag
ens studiebesök. Vi hamnade på Banver
ket i Borlänge och upptäckte au det fanns
mycket jobb för elektriker där, allt från
starkström till rena datorjobb. På mättek
nikgruppen sysslade man bla med utrust
ning som mätte temperaturen på alla hju
len i ett tåg. Vid för hög temperatur lar
made systemet tågledningen och berättade
att vilken axeln som hade för hög tempe
ratur och borde tas ur trafik. De hade så
mycket att berätta om för oss au vi kom
för sent till lunchen. Där berättade Bor
länges informationschef om au de blivit
utsedda till årets miljökommun och gav
alla sektioner varsin flaska med buteljerat
kranvatten. Vår står i trofeskåpet i 12-an.
Så var det dags för hemresa och naturligt
vis fanns det färdkost och öl i bussen. En
mycket trevlig utflykt på det hela taget.

Emissionens utsända

:.c., ;·
�:;

"Här kommer det Elektriker som gasqua kan minsann ... "

iiisionen�
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Storebror ser dig Stefan.

Den gode, denfule, den onde.
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<Annons>

Finns det giraffer på ERICSSON?
Ericsson Radar Electronics AB är ett eget bolag inom Ericsson
koncernen som satsar på utveckling av högavancerad elektronik.
Främst arbetar man med militär teknologi med anknytning till flyg.
Som till exempel radar, presentationsutrustning, motmedel och spa
ningsutrustning.

Företaget bedriver utveckling på två stäl
len i Sverige, i Kista och i Mölndal utan
för Göteborg. I Kista arbetar man framför
allt med presentationsutrustning och mot
medel medan man i Mölndal främst kon
struerar och tillverkar radarutrustning.
Detta är så kallad spjutspetsteknologi och
därför satsar de ungefär 20 procent av sin
omsättning på forskning och utveckling.
Utrustning i JAS39 Gripen som Ericsson
har hand om är radar, presentationsutrust
ning, motinedelssystem och systemdator.
Alla program systemet använder är skriv
na i realtidspascal.

Radar
- utan spaning ingen aning

Ericsson tillverkar både luft- och mark
burna radarsystem. Den mest kända pro
dukten på marksidan är Giraffe-radarn
som kan monteras på fordon, fartyg och
luftvärn. På flygsidan har Ericsson främst
arbetat med Viggen-systemet och JAS39.
Radarn i JA37 Jaktviggen, PS-46/A, var
ett av de tidigaste systemen i världen som
kunde följa flera radarmål samtidigt. När
JAS-radarn (PS-05) skulle konstrueras
hade Ericsson stor nytta av de tidigare er
farenheterna från Viggen-systemet. Efter
som JAS-konceptet bygger på au ett flyg
plan ska klara av både Jakt, Attack och
Spaning, fick Ericsson uppgiften att ta
fram en radar som skulle kunna spana ef
ter andra flygplan, fartyg och även fordon,
alltså såväl i luften som till sjöss och på
land. Ericsson är ett av de fyra eller fem
företag i världen som klarar av detta.
4

Ericsson har även tagit fram Flygvapnets
nya luftbevakningsradar, PS-890, vars an
tenn ska bäras av ett större flygplan.

Motmedel
- att höras men inte ses

Störkapslar är en av de produkter som
Ericsson i Kista har ansvar för. Störkap
slarna finns idag på J32E Lansen, alla ver
sioner av 37 Viggen och JAS39 Gripen
och har flera funktioner. Syftet är att störa
ut fientlig radar såväl från missiler, luft
värn och spaningsradar. Detta kan göras
på fyra olika sätt.
BRUS: Kapseln sänder ut kraftiga radio
signaler som "överröstar" fiendens radar
signaler. Fienden ser då bara en enda stor
blaffa P,å sin radarskärm.
AVSTÅNDSFÖRVRÄNGNING: Man
spelar in fiendens radarsignal och skickar
den tillbaka med fördröjning. Fienden be
dömer då fel avstånd till flygplanet.
VINKELFEL: Mysko signaler skickas ut
vilket gör att fienderadarn inte kan be
stämma planets vinkel gentemot radar
Fienden
sändaren.
tappar målet.
FARTFÖRV
RÄNGNING: Ge
nom att ändra på
dopplerpulsen från
fienderadarn så att
vågen görs kortare
eller längre kan man
få fienden au tro au

Vi besökte Hans Brandtberg och Lars Alfredsson på Ericsson
Foto: Olof Lindqvist
Radar Electronics AB.
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JAS39 Gripens instrumentbräda.
1 : Siktlinjeslndikator, SI.
2: Flygdatalndikator, FI.
3: Taktisk Indikator, TI.
4: Multisensorlndikator, Ml.
Flygplanet framför är också en JAS39
Foto: Christian Jansson

flygplanet flyger fortare eller långsamma
re. Fiendens vapen siktar på fel ställe.
Dessa störmetoder kan kombineras med
facklor (flares) och remsor (chaff) , meto
der som användes redan på 40-talet.

Den digitala karta man i framtiden kan tänkas använda i stäl
let för att titta ut på riktigt. Mitt i bilden syns en dalgång med
en litenflod. Till vänster, bakom kraftledningen, ligger ett
mål till exempel en bro. Tratten är tillför att visa målets läge
på ett lättfattligt sätt.
Klamrarna i mitten visar denjlygväg piloten har planerat ti
digare.

--------------------- iiiiiiii�
Presentationsutrustning

I moderna flygplan strävar man efter att
kunna presentera information på bildskär
mar så kompakt som möjligt. Idag har
Ericssons bildskärmar för JAS39 en färg
(monochroma CR1) men man räknar med
att få LCD-skärmar dit i färg inom några
år. Problem man har är att skärmarna ska
klara av extremt motljus och solblänk.
Skärmen kompenserar detta genom att
vara mattbehandlad samt genom att an
passa skärmintensiteten till rådande ljus
förhållanden. Skärmarna är även skärma
de från den intensiva elmiljön med hjälp
av ett finmaskigt nät av metall framför
dem. Till JAS39 Gripen bidrar Ericsson
med fyra skärmar: Flygdatalndikator (FI),
Taktisk Indikator (TI), Multisensorlndika
tor (Ml) och Siktlinjeslndikator (SI). (Se
bild).
FI: Det som dominerar är horisontgyrot
vilket visar flygplanets läge i relation till
marken och horisonten. Här visas även
fart, höjd, g-belastning och bränslemängd.
TI: Detta är en elektronisk karta där flyg
planet alltid är i mitten och flyger uppåt.
Här visas viktiga områden som den väg
autopiloten (styrautomaten) ska följa, ra
diofyrar, landningsbanor, kraftledningar viktigt vid lågflygning, fientligt luftvärn
och minkfarmar.
Ml: Här visas en elektroniskt bearbetad
radarbild med andra flygs läge, fart och ti
digare position. Med hjälp av en kon
trollspak väljer piloten mål att låsa på,
zoomning, söksätt, med mera.
SI: Detta är en diffraktionslins (se fakta
ruta) som piloten både kan se igenom och
se symboler som projiceras på den. Pro
jektionen är fokuserad så att den ser ut att
sväva ett tjugotal meter bort för att piloten
inte ska behöva fokusera om ögonen. Här
presenteras viktiga data som fart, kurs,
höjd och lutning i tre dimensioner. Be
roende på situation kan piloten välja att se
sikte, bild från värmekamera (FLIR),
landnings- och navigeringshjälpmedel till exempel i form av pilar som visar åt
vilket håll piloten ska styra för att följa
färdplanen han ritat in på TI:n.
I framtiden är det tänkbart att man på SI:n
ska projicera ett digitalt landskap som ska
finnas i flygplanets dator. Det ska avlasta
piloten dels genom att bara presentera de
data han behöver (till exempel ej visa bu
skage eller andra oviktiga markföremål)
och dels förenkla flygning i moln eller
mörker. Redan idag forskar Ericsson Ra
dar på detta.

Christian Jansson
OlofLindqvist

HEAD-UP DISPLAY

Det konventionella sättet att visa informa
tion är att ha olika instrument nere i sitt
brunnen men ett bättre sätt är att projicera
upp information i pilotens synfält.
I moderna stridsflygplan görs detta med
hjälp av en så kallad Head-Up Display
(HUD), i Viggen-systemet och JAS39
Gripen kallad Siktlinjeslndikator. I fram
tiden kommer man troligen att kunna pro
jicera informationen på pilotens hjälmvi
sir.
En HUD består av tre huvuddelar, ett ka
todstrålerör (CR1), ett linssystem som
CRT-strålarna passerar, en spegeVprisma
som böjer upp strålarna och en platta strå
larna slutligen projiceras på. Denna platta
kallas combiner. Konventionella combi
ners består av en relativt enkel glasskiva.
Med en HUD strävar man efter att kunna
se de upprojicerade symbolerna starkt och
tydligt samtidigt som combinem ska vara
så genomskinlig som möjligt, men när det
gäller en glasskiva är dessa två i motsats
position. Vanligt är att en glasskivecombi
ner reflekterar 22% av ljuset och släpper
igenom 78%. Detta kräver en CRT med
hög effekt vilket minskar dess livslängd.
Om man däremot bearbetar glasskivan
med diffraktionsteknik får man en holo
grafisk lins. Med den kan man få 80% r e 
flektion oc h 80% genomsläpplighet.
Combinern ska också fungera om piloten
rör huvudet åt något håll.
En annan fördel med combiners som nyt
tjar holografiteknik är att reflektionen kan
begränsas till ljus av en viss våglängd, det
vill säga CRT:ns (vanligen 5 14nm - fos
forgrönt).
Ljusstyrkan hos de symboler som projice
ras på HUD:en är beroende av tre fakto
rer:
- Ljusutflöde från CRT:n
- Linserna inuti HUD:en
- Hologram-fosfor reflektansförhållandet
på combinern

Matematiskt uttrycks detta:

n(x,y,8) =

JE(J.)*Ph(J.)*H(x;1p,O)dJ.

fi
E(J.)*Ph(J.)d).
J

Där: x,y ;; pilotens huvuds position
e ;; combinerns vinkel
E ;; spektralinnehållet för ögats mot taglighet av en viss ljusvåglängd
Ph ;; spektralinnehållet för fosfor
H ;; spektralkarakteristiken för holo
gramet
HUD:ens genomsläpplighet av ljus be
skrivs matematiskt:

Tp(x,y,8) =

JE(J.)*BB(J.)*H(x,,p,O)d).
jE(J.)*BB(J.)dJ.

Där: BB ;; svartkropps spektralkurvan för
den specifika våglängden

För att göra en bra HUD kan man använ
da tre olika tekniker:
Saturated hologram: Man skapar ett ho
logram med en stor spektralvidd. Detta in
nebär att combinern reflekterar ljus från
ett större våglängdsområde. Negativt:
Symbolerna ändrar färg när man rör på
huvudet och combinerns genomsläpplig
het minskar.
Thin emulsion: Man gör emulsionen tun
nare för att få bättre genomskinlighet. Ne
gativt: Symbolerna ändrar färg då man rör
på huvudet.
Center-dip: Man skapar reflektions
maxima vid olika våglängder så att man
byter max då man flyttar huvudet. Nega
tivt: Svårt att genomföra.
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Presqutt

Svärmorsdröm marna

Nypon och Petra byggde denna vackra scen. . .

Öl byggde denna vackra kropp. . .
JQ och Pommian höll under namnet Just

e en bejublad konsert i tolvan, kanske för

sista gången. Trots hård konkurrans från
kårens gratisöl, fanns de trogna fansen på
plats och jublade åt både gamla godingar
och nya frächa alster.

Delad meckglädje-dubbel meckglädje; delad mecksorg-halv mecksorg
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Då man söker bankurvans form vid
central-rörelse . . .

I
\

Oj ! Vad fel det kan bli
Detta är inte en läsövning i eng
elska utan ett mail jag fick hä
romveckan. Då det var väldigt
roligt delar jag gärna med mig.
IT IS A MIRACLE that newspapers
have so few typographical errors conside
ring the number of people who handle
each piece of copy and the pressure of
dead-lines. But now and then, something
goes wrong and has to be corrected. Tho
se corrections are also subject to error.
This bulletin from the New York Press
Association shows what can happen when

a paper tries to set something straight

MONDAY: FOR SALE: R.D. Jones has
a sewing machine for sale. Phone 5550709 after 7p.m. and ask for Mrs. Kelly
who lives with him cheap.

TUESDAY: We regret having erred in
R.D. Jones' ad yesterday. It should have
read: One sewing machine for sale.
Cheap. Phone 555-0707 and ask for Mrs.
Kelly who lives with him after 7p.m.

WEDNESDAY: R.D. Jones has informed
us that be has received several annoying
telephone calls because of the error we

made in his classified ad yesterday. Ris ad
should read as follows: FOR SALE: R.D.
Jones has a sewing machine for sate.
Cheap. Phone 555-0707. Ask for Mrs.
Kelly who loves with him after 7 p.m.

THURSDAY: NOTICE: I, R.D. Jones
have no sewing machine for sale. Don't
call 555-0707. The telephone has been ta
ken out. I have not been carrying on with
Mrs. Kelly. Until yesterday, she was my
housekeeper. She quit.

Mie (jrdn Kjell@)

)t

Galna upptä'.g'' htlovas, t.ex�1: l�pparkakstävllng.
Baka den coolaste, vackra:i:i:\,sötaste, godaste, häftigaste
pepparkakan och vinn ett MEGA-pris.

Garanterat MYCKE' folk och MYCKE' ös !
Om du missar denna fest kommer du förbanna din egen dumhet en lång tid framöver...

Studieresan 1 994

Varje år åker ett antal teknolo
ger i sista årskursen på studi
eresa till något avlägset land.

SOM DU KANSKE VET ska nuvarande
studieresa åka till Indien. Nästa studi
eresa, som just håller på att ta form, kom-

mer att åka till Malaysia och Singapore i
januari 1994.
Om du är intresserad av att åka med bör
du omgående titta på studieresans anslag
stavla i tolvan. Där finns all information
om hur man anmäler sig, vilka regler som
gäller o dyl.

Men det är bråttom:
Sista anmälningsdag är den 30:e november!

Hälsningar frdn SRKB94
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Kårfullmäktige

Vem ska man rösta på ?

Den 24-27 November är det val till kårfullmäktige, kårens riksdag. Elektrosektionen har i år 6 kandida
ter till dom 4 platser vi ska fylla (+2 suppleanter). För att skilja agnarna från vetet har vi hittat på 5
frågor som våra kandidater har fått besvara .
1. Vad anser du är kårens viktigaste upp
gift?
2. Hur ställer du dig i kårobligatoriefrå
gan?
3. Hur skulle du rösta om någon föreslog
ett nytt "Rock på Borggården"?
4. Vad skulle du vilja förändra på kåren?
5. Nämn en viktig fråga för dig som KF
representant!

2. Det borde ligga i allas intressen att vi
har en studentkår. Studentkåren förser oss
teknologer med matsal, kårhus, kompen
dieförmedling mm. Men det ska naturligt
vis vara valfritt om man vill vara medlem
i kåren eller ej.
3. Nej, tidigare RpB har gått med alltför
stora för
luster som kåren (läs: vi
teknologer) fick betala.
4. Fortsätta att arbeta för att förnya och
förbättra vår utbildning. Dessutom kan
många vardagliga saker som tex matköer
na förbättras.
5. Hålla oss teknologer informerade om
vad som händer uppe på Kåren.

Bengt Persson €-89:

1. Att bevaka och kontrollera alla studen
ters utbildning.
2. Positivt även om summan kan diskute
ras är det mesta väl använda pengar.
3. Positivt om evenemanget inte behöver
kosta kåren pengar.
4. Kårens dåliga ekonomi. Bättre ekono
miskt tänkande borde leda till sänkta kå
ravgifter.
5. Att arbeta för att slopa 3-perioders sy
stemet. Tänk på hur många tentor du
kommer att få varje period.

Anders Helgeson €-89:

1. Bevaka teknologens intressen, främst
när det gäller kvaliten på våran utbildning
och kontakten med näringslivet.
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Georg Kullgren €-91:

1. Studentkårens viktigaste uppgift är att
bevaka utbildningens kvalitet och studie
miljö.
2. Jag tycker att kårobligatoriet är bra.
Om det försvinner kommer studentkåren
bli kraftigt försvagad
3. Nej.ett sådant misstag får ej göras om.
Jag kan i och för sig ändra åsikt om någon
lyckas presentera en budget där det inte
finns någon risk för att RpB går back.
4. Det utskott där de största förändringar
na bör göras är PrU. Om dom försöker ge
ett seriösare intryck kommer deras image
att förbättras och det blir lättare för dem
att få hjälp till sina arr.
5. Vår kåravgift är visserligen en av de
högsta i landet, men och andra siden får vi
mycket för pengarna. Det är väldigt svårt
att sänka avgiften men jag kommer att
sätta mig emot en eventuell höjning.

Michael Wesselgren €-89:

Har tyvärr ej varit anträffbar pga sjuk
dom.

Truls Persson €-90:

1. Att representera teknologerna och att
förbättra deras studiemiljö.
2. Tyvärr nödvändigt med obligatoriet
däremot får man ut mycket för pengarna.
3. Mycket tveksam eftersom maj (då det
brukar gå av stapeln) är fylld med aktivi
teter. Men kommer det ell genomtänkt
förslag varför inte.
4. Gör det mer teknologvänligt ( via infor
mation etc.)
5. Jag tycker att man skulle kunna ha ku
ponger som kan användas både på Quan
tum och Kåren.

Jens Rundqvist €-90:

1. Tillvarata teknologernas intressen.
2. Ja. Det är lättare att ändra på saker om
alla står enade.
3. Nej, använd hellre pengarna till bättre
squtt.
4. Jag vill arbeta för att pedagogiken må
ste väga tyngre vid tillsättning av förelä
sare inte bara forsknings meriter.
5. Att sprida information om vad som
händer på kåren ,och därmed göra det lät
tare för elektroteknologen att var med och
påverka.

Insekt

Var l igger det häri nga
Eu ropa egentl igen . . .
Det pratas en hel del om möjlig
heterna att åka ut i Europa (kan
ske mest i den här spalten). Hur
är det då man gör?

Man måste börja med att ta reda på när
man ska ha lämnat in ansökan. För er som
är intresserade att åka ut redan nästa år
och vill åka med ERASMUS, är an
sökningsdagen redan 25 november, då en
preliminär ansökan ska vara inskickad. Gå
upp till Hasse på Studievägledningen, han
vet hur man gör.

ERASMUS fungerar på en en-mot-en
basis, d v s att man skickar ut lika många
som man tar emot. Eftersom Sverige inte
kan skryta med särskilt billig skolgång
(det är dyrt att bo i Sverige) måste vi
skapa ett gott rykte som ett land det är
skojigt att studera i.

Om man inte vill åka inom ERASMUS
finns det en hel del institutioner som har
egna små avtal med vissa skolor i andra
länder. Det kan ofta vara enklare att söka
den vägen, vissa institutioner har också
avtal med skolor i andra länder än euro
peiska. Nackdelen är att man inte har så
stora valmöjligheter. Institutionen har ofta
inte mer en ett par, tre avtal att välja mel
lan. Det kan dock vara värt ett försök,
man är nästan garanterad en personlig be
handling i värdlandet.
God behandling i värdlandet är något som
vi i Sverige måste visa oss duktiga på i
framtiden.

• Starta upp och koordinera en fadder
verksamhet för de studenter som nästa
år kommer till Elektro.
• Fungera som kontaktperson för utländ
ska studenter på sektionen.

• Deltaga i IntU:s arbete i största allmänhet.

Den sista punkten innebär allt från att
skriva det månatliga What's On (en kal
ender på engelska i posterformat som
berättar om intressanta saker på Stock
holms olika studentkårer, typ squtt eller
resor till Fjäderholmarna) till att åka ut
och representera KTH (och Elektro, om
tillfälle bjuds) på konferenser och
Armador i hela Europa.

BLI INSEKT

På det hela taget kan man säga att det
finns en massa kul saker att pyssla med
och man får chansen att åka ut och träffa
folk i en hel del länder man kanske aldrig
skulle ha kommit till annars.
Så tveka inte, prata med mig eller val
beredningen och sök positionen som sek
tionens Insekt 1993!!

Oskar Ahlberg, E89, Insekt 1992

Onsdag 25 november kl 1 7.1 5 i 01
Info om ERASMUS, IAESTE, att läsa i USA och Au
stralien, exjobb på svenska dotterbolag i Europa, sti
pendier, mm mm.
Inbjudna gäster:
ERASMUS-koordinatorer, teknologer och civ mgs som
varit utomlands under del av utbildning, m fl

IntU:s VERKSAMHET

Det var mycket därför Internationella Uts
kottet skapades förra året. Utskottet består
i första hand av representanter från varje
sektion. En av deras uppgifter är att ta
hand om de utländska studenter som kom
mer hit.

Som Internationell 1Sekreterare (Insekt) på
Elektro har man dessutom ansvaret för
att:
• Samordna sektionens internationella
verksamhet.

• Informera sektionen om aktuella hän
delser internationellt sett.
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Oskar. En av våra internationella sek
reterare som sällan ses utan någonting i
handen.

Inbjudna att närvara: Teknologer ur alla årskurser som
vill åka utomlands under sin utbildning.

..

Tänk pd att vara ute i god tid för att ansöka om olika stipendier.

Våga Vägra Funkgasque·!

Funkgasquekvällen gick också
till historien som kvällen då
årets längsta KF inföll. Vi hade
förmånen att befinna oss tio
meter ovanför funkgasquen.

VI KAN MEDDELA att akustiken är ut
märkt i trapphuset. Med tonerna av "Jag
vill börja gasqua ... " och andra kända och
okända musikaliska alster ekande från ka
laset under möteslokalen, inledde KF sitt
sista möte för mandatperioden. När vi inte
njöt av skönsången ägnade vi oss åt att
besluta ett och annat

KompF sväller

I mitten av januari invigs nya idrottshal
len. Detta kommer att lämna ett visst tom
rum i kårhuset, eftersom GasQuammaren
kommer att försvinna. In flyttar istället
bokhandeln, som integreras med databuti
ken. Efter diverse omflyttningar blir det
plats för både ett nytt sammanträdesrum
och några läsplatser också.

PrU krymper

PrU fortsätter att gå back. Den stora sats
ningen under hösten har ännu inte burit
frukt. Är inte Ture intresserad av tjejbox
ning?

KTH som stiftelse - ja eller nej?

Vårt kära kårpresidium ville att KF skulle
utrycka någon form av åsikt i stiftelsefrå
gan. KF var inte särskilt pigg på det, utan
ägnade en lång stund åt att diskutera sa
ken. Bl a undrade vi vad som skulle bli
bättre för oss om KTH blev en stiftelse.
Hur bevarar man studerandeinflytandet?
Kan vi överhuvudtaget tänka oss termins
avgifter? Till slut beslöt vi att tycka "Nja,
kanske, men vi är faktiskt himla tveksam
ma ska ni veta !".

Stockholms Studentradio

I samband med att reklamradion släpps fri
kommer de tillgängliga frekvenserna att
säljas till intresserade. SSCO har låtit göra
en utredning om möjligheten för Stock
holms studentkårer att tillsammans starta
en reklamfinansierad studentradiostation.
Kostnaden för en sådan skulle vara ca
fyra miljoner kronor. För THS del skulle
det innebära ett borgensåtagande på ca
800 kkr. (ungefär 4*RpB...). KF besluta
de, efter ingående diskussioner, att kom
mersiell radio inte ligger inom ramen för
kårens verksamhet

Kalle fattas inte. Vdra fd kårfullmäktigeledamöter på besök pdfunkgasquen.

Q-Arne • på vinst och förlust

Quamevalen drivs, liksom alla andra
studentjippon, utan vinsw,fte. Dock kan
det hända att en eller annan krona blir
över, t ex om Brux-försäljningen går väl
digt bra. Staben redovisade en vinstdel
ningsplan som KF antog efter vissa modi
fikationer. Vinsten delas i tre olika delar:
Slutfesten, Q-fonden och Q-resan. Den
sistnämnda är en tack-för-gott-arbete-resa
för staben.

Hedersval

I ett försök att få landshövding Adelsohn
vänligt inställd gentemot Q-ame, har Q
staben utnämnt honom till "årets heders
val".

Kåravgift på helår

Kåren funderar på att införa kåravgift på
helår. Detta skulle minska administrations
kostnaderna en hel del. Samtidigt 'tänker
man övergå till inbetalning via postgiro.

UU växer

KTH är ju en skola i förändring. Inte
minst Ingenjörssektionen blir större och
kommer snart vara skolans i särklass stör
sta sektion. Även doktoranderna behöver
mer resurser för sin studiebevakning. Där
för beslutade KF att utöka UU med en
0.4-tjänst (2 dagar/vecka) ..

Nästa år får du ÅTTA nummer

Från och med nästa år kommer Osqleda
ren åter att, i gammal god stil, ges ut med
åtta nummer per år.

Tomma platser fylls

Eftersom nästa KF kommer att få en
ovanligt lång mandatperiod, hela ett och
ett halvt år, behövs någon form av regel
för hur KF-ledamöter skall ersättas i hän
delse av examen eller andra olyckor. KF
beslutade att:
• Tomma platser fylls i första hand ge
nom att nominerade, men ej valda, per
soner flyttas upp.

• I andra hand välj er respektive sektion
ersättare.

Tack & ajö�

Med stor sorg och smääääärta inser vi att
detta är den sista K F -spalten vi skriver.
Nu är det snart dags att välja nästa om
gång KF-are. Med all sannolikhet kom
mer våra efterträdare att klara sin före
stående uppgift med glans. Kanske får
också de möjlighet att uppleva en funk
gasque "lite grann så där från ovan".
Att vara den som bestämmer är inte nöd
vändigt, men det är kul!

Edra f. d. KF-ledamöter

Anna&Magnus
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Vår orkesters historia

KONG LIG 1 :A
SKALÄRM USI KKÅR E NS
H ISTORIA - del 3
Följ den rafflande fortsättningen på Blot-Jöns eskapader. . .
Sist vi besökte SMusKs djupa historiearkiv lämnade vi Blot-Jöns
Skinknacke med sina svordomar outskrivna. Historien fortsätter nu
fast utan dessa. Vi återvänder genast.

rama hällde kokande olja ned över ytter
väggarna hade Blot-Jöns blivit ilsken och
med all kraft stött klubban mot låset på
den bastan ta dörr som utgjorde ingången
till tornet. I sitt upphetsade tillstånd hade
han missat och stött klubban i stenväggen
bredvid låset istället, med resultatet att
klubban spruckit upp i toppen ,ända ned
till skaftet, och blivit trattformad med ett
genomgående rör. Efter att ha installerat
sig som borgmästare i Milhnen tyckte
Blot-Jöns att det var dags att be
sätta lite fler städer.

hävda att presenterna fanns i skogen bort Tappra vänner, vi skall innan dagen är
om kullen. I sin okritiska sinnesstämning slut sitta som herrar i staden söder hä
frågade inte Blot-Jöns mer, utan red i rom! Framåt!' Fem timmar senare stod
sporrsträck mot sagda skog. Givetvis hade de alla utanför portarna till den lilla sta
mannarna inte förberett några hyllningar, den Milhnen. Ytterligare tre timmar sena
och för att klara livhanken slet idekläcka re satt Blot-Jöns i borgmästarens bostad,
ren tag i närmsta kollega i det att han
väste 'Giv mig något att stilla vår ledares ivrighet meddelst! Någonting 1
Han sonderade omgivningarna och
med skönglänsande gyllene yta, och
hittade snart ett lämpligt mål; ja
_
låt det ske i hast!' samtidigt som han
visst, Stilbelkirchen. I sitt övermod
nervöst tittade åt det håll Blot-Jöns ridit
., .......
beslöt han att inte skicka sin
iväg. Ge nast slet kollegan upp det enda
•
här,
utan endast en härold
han ägde; sitt vapen. På grund av de hän•"#\··
�
med
en
uppmaning om kapitu�
• •
delser som detta ledde till förtjänar sagda /
lation. Han slet åt sig en penna,
vapen en noggrannare beskrivning.
....L..
� ,.
/
ett pergament och en nyfödds av.-'-'
,
Det var en spikklubba, gjuten i ett
huggna hand, som fick bli sigilt 3.
DEN UUVA UPPTÄCKTEN Det var
stycke med skaft och allt, om cirka
-.
alltså vid denna tidpunkt vi i förra num
sjuttio centimeters längd. Skaftet
ret träffade på den sovande ståthållaren.
var på ett snillrikt sätt urborrat för
Eftersom han aldrig hört talas om Blot
att gör vapnet behändigare att
Jöns, eller för den delen skulle ha brytt
svinga. Det glänste av blod och
sig, så skratta de han gott åt pergamenetet.
svag malm glans.
Han somnade om efter att ha låtit fängsla
I fjärran hördes Blot-Jöns besvikna
härolden. När BlotJöns aldrig fick något
vrål över att finna den utlovade gå
svar så fällde han den kommentar som
voplatsen tom. I ett huj var han
stod att läsa i inledningen till andra kapit
tillbaka, osande eder över den
let i förra nummret för att sedan dra iväg
stackare som lovat honom
med sina män i syfte att inta staden. Sagt
hyllning. Stel av skräck kunde
och gjort, efter två dagars strider stod han
mannen ej annat än räcka fram
återigen som segrare. Den stackars ståt
klubban samtidigt som han mum
hålla
ren kved och pep och bad för sitt liv
lade ' Den blev visst kvar här'.
framför
Blot-Jöns fötter. Blot-Jöns skulle
Blot-Jöns slet till sig vapnet och sken
just
till
att
fälla en dräpande kommentar
genast upp. Det var på inget sätt ett lika blickandes ut över torget där stadens
då
han
kände
en hostattack komma. Re
brutalt vapen SO!l). hans eget, därtill var överlevande befolkning om ungefär tre
det alldeles för lätt, men det var ett vapen, hundraåttio själar stod ihopfösta i klump. flexmässigt satte han sin knutna högernä
det var blodigt och det var en present. Dagen var snart slut och Blot-Jöns tittade ve framför munnen när han hostade. I den
Blot-Jöns livs första present. På ett ögon på sin present, som var deformerad, svårt höll han dock redan det demo lerade vap
blick ändrade BlotJöns sinnesstämning deformerad. I ett särsdeles inspirerat net han nu använde som processionsspira.
och började snyfta som ett barn. Med ett ögonblick i striden hade han ensam gått (SMusKs historia fortsätter i nästa num
fånigt leende vrålde han 'Vi måste genast till anfall mot ett försvarat tom. När han mer när vi hunnit hämta oss från allt det
låta denna gåva visa vad den gå för! upptäckte att tornet var låst och att försva- lidande det innebär att redigera en sådan
här inlevelsefull text. [reds. anm.])

962 1 9 9 2
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Skidor

ABC

Ta del av Emissionens suveräna
ordbok inför skidresan. Man vet
aldrig när det kan behövas...

för fol k på g l id

runt handlederna för att effektivt stänga
av blodcirkulationen men samtidigt släppa
in snö utan att på något sätt släppa ut fuk
ten från den smältande snön.

dornas hastighet.

rar på den oskyldiga skidåkaren. Andra

ra skidornas hastighet

Störtlopp: Brått som leder till brått.
Sväng: Bra metod för att reducera ski

Alp: En av ett otal mer eller mindre bul. liga skidkullar i mellersta Europa. Lämpar Lavin: En av de faktiska faror som lu Träd: Mindre bra metod för att reduce
sig inte för joddling. Se lavin!

Ben: Det finns 206 stycken i din kropp

varav två i mellanörat aldrig lär ha brutits
i en skidolycka.

Finns i två varianter,
A) den automatutlösande och B) råttfällor.
De automatutlösande finns av två model
ler, den som sitter ·som berg även om du
blir utkastad från restaurangen på Hol
menkollens topp och den som löser ut om
du så bara kör över en kulle av en halspa
stills storlek. Råttfällor skall användas till
just det och inget annat.

Bindningar:

Gravitationsteorin: En av de
fyra grundläggande krafterna i naturen
som verkar på skidåkare. De övriga är
starka krafter (som får bindningarna att
slå 'igen för evigt), mjuka krafter (som får
dina vrister att vrida sig åt motsatt håll
mot det du försöker svänga) och elektro
magnetismen (som laddar ur bilbatteriet
på den svindyra parkeringen).

Handskar: Skall sitta tillräckligt hårt

faror är snöstorm, frakturer, frostskador,
liftkollaps och leveransstopp till baren.

Väderleksförhållan
dena kan variera högst avsevärt inom goe
grafiskt små områden och skidåklaren bör
vara beredd på detta. Ta t ex en solig ja
nuaridag vecka tre med en svalkande vind
på toppen. Det kan då vara tidig vårdag
med mycket smältis under polotröjan men
tårna upplever en iskall midvinternatt på
nordpolen.

Mikroklimat:

Parallellslalom: Två personer med

olika massa som störtar nedåt har samma
hastighet men den med mindre får större
läkarräkning.

Skenben: Det blåslagna område på
benets framsida som sträcker sig från den
punkt där smärtorna från den misshandla
de menisken upphör till den punkt där
smärtan från den stukade vristen börjar.

Utförsåkning som komplice
rats av infernaliskt utplacerade käppar.
Norsk uppfinning.

Slalom:

'

Några , enkla öv
ningar inför skidresan som gör dig väl
förberedd.

Uppvärmning:

• Bind fast ett betongblock vid varje fot
och gå upp för Q-husets trappor sju
gånger.

• Bind ihop dina anklar, lägg dig platt på
golvet och försök sedan ta dig upp med
en banan i varje hand.

Utförsåkningsutgångs.ställnin:

Knäna böjda inåt och lätt fladdriga, ar
marna rakt ut ordentligt vevande och täck
ta med gåshud, handflatorna svettiga,
knogarna vitnande, fingrarna iskalla, ögo
nen i kors, läpparna skälvande och mun
nen skall mumla "Varför?".

Valla: Molnfria dagar rekommenderas
Solvalla som ger ett glid i hästväg.

Fritt saxatfrdn Det Bästajan-92
Mie

Val d ' I sere

Det har varit en helt fantastisk
uppslutning kring elektros ski
dresa 1993, destination Val
d'lsere.

EN UPPSLUTNING som inte minst re
seledarna tycker är otroligt rolig. Otroligt
roligt är också något som vi hoppas alla
skidentusiaster kommer att få väl framme
på resemålet. För 1ju fler vi är tillsam
mans... och många blir vi. När detta skrivs
är vi exakt ett hundra E-teknologer som
har tagit vårt skojsiga skidåkar-förnuft till
fånga och bokat en plats på "The Fun
Trip". Reisleiters stora förhoppning är att
när Du läser detta så uppgr totala antalet
resande tokskaft till I 04 stycken, dvs två
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fyllda sovbussar om vardera 52 skaft.

Nu till ett något mindre roligt ämne:
SLUTBETALNING. Slutbetalning sker
SENAST tisdagen den 1:a December, då
resterande 1.300KR sätts in på PG 620 86
75 - 6, Jonas Orsväm.
Hur ska Ni bo då? Vem skall just Du dela
säng med?? 19 girls, 81 boys. Trist!!!?

Bor gör vi i små fast fullt utrustade lägen
heter med pentry, dusch/bad samt WC.
Främst är det 6-bäddsrum som gäller men
andra alternativ kan dock förekomma.
Därför vore vi reseledare väldigt tacksam
ma om Ni kan komma med önskemål om
vilka Ni vill bo tillsammans med.

Tips för älskande par: det finns bara en
grand lit= dubbelsäng per lägenhet!

Sist men inte minst undrar vi om det är
någon som har ideer, upptåg eller annat
skoj som ytterligare ökar trivseln på upp
och nerväg såväl som på själva resemålet.
Kom ihåg att man inte behöver heta John
Cleese för att vara rolig, utan alla sponta
na gyckel brukar bli mäkta populära.

Övriga frågor och funderingar tas varmt
emot av reseledama som heter:
Jonas Orsväm E-90 tel 722 75 84
Lotta Dahl E-91 tel 89 16 05
Peter Siljerud E-92 tel 36 99 85
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Hackerspalten

------

1'MGN1,1.....,..

För drygt sju år sedan tyckte Ri
chard M Stallman att det gått
för långt. Allt fler program ut
vecklades bara för att tjäna
pengar och inte för att driva
samhällets utveckling framåt.
Han arbetade då på MIT:s AI
laboratorium och kunde inte stå
ut med tanken att MIT skulle
sälja hans program Emacs, en
avancerad texteditor. Det fanns
bara en lösning, han sa upp sig
från MIT och bildade Free Soft
ware Foundation.

Genast skrev han en ny och bättre Emacs,
kallad GNUEmacs, och släppte den gratis
till hela världens förfogande. Fler pro
grammerare anslöt sig till Free Software
Foundation och utvecklingen av ett helt
system av hjälpmedel för programutveck
ling startade. Programmen blev snabbt så
uppskattade att frivilliga bidrag började
komma in till FSF från företag som an
vände dem, vilket möjligg_jorde att ännu
fler kunde arbeta för FSF på heltid.

• gdb (Gnu DeBugger)
En källkodsdebugger som kan köras ini
från Emacs.

En stor mängd andra program finns att
tillgå, framförallt program som körs ini
från Ernacs.
Alla dessa program är från början utveck
lade för UNIX, men många av dem finns
överförda till de flesta andra vettiga ope
rativsystem på marknaden. (De finns inte
för DOS och Windows...) Givetvis finns
de på ULTRIX-systernet, och GNUEmacs
även på VMS.

FSF: s filosofi att släppa all programvara
helt fri, inklusive källkoden till den, har
starkt bidragit till au snabbt få fram
mycket buggfria och optimerade program.
Detta genom att tusentals programmerare
runt om världen bidragit med buggfixar
och förbättringar till programmen.

Manifest

GNU står för Gnu's Not Unix och är nam
net på hela projektet, som är, eller var i
alla fall, tänkt att mynna ut i ett helt nytt
fritt operativsystem. Hela sin filosofi när
det gäller programmering och övrigt leve
ne beskriver Stallman i The GNU Manife
sto, ganska läsvärt faktiskt. Den finns att
läsa i infosystern under Emacs.
Det som hittills kommit är dock impone
rande nog. De mest kända programmen
är:
• GNUErnacs
En editor med inbyggd Lisp och onli
nehjälp (infosystern).
• GNUS
En Newsläsare (UseNet) som körs
emacs.

• gcc (Gnu C Compiler)
En C och C++ kompilator som är
mycket bra, framförallt till CISC
processorer.
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den är mycket lärorik och visar grunderna
i Emacs.
Varje gång . Emacs startar körs det Lispp
rogram som finns i filen .emacs på ens
konto, om det nu finns någon sådan fil.
Där kan man lägga in alla de inställningar
man vill ha. Allt kan modifieras i Emacs,
men det vill man nog inte. Vad man kan
vilja göra är tex. att definera om funktion
stangenterna så att den del vanliga kom
mandon enkelt kan utföras med en enkel
knapptryckning. Jag har tex lagt upp
UNDO på F l och kompilering på F5, titta
gärna på min .emacs för exempel på vad
som kan göras. (Jag har användarnamnet
anders, så filen nås med -andersl.emacs)

GNUS

Newsläsaren till Ernacs, vilken är klart
snabbare än dxm som är den fönsterbscra
de varianten. Andra fördelar som gnus har
är att nästan allt går att ändra på så man
får det exakt som man vill. Det man vill
göra är att fixa till de svenska tecknen så
man slipper alla dessa måsvingar ( { } I) i
de svenska mötena. Detta kan göras gan
ska enkelt, titta på min .ernacs för exem
pel på en lösning. Startas genom att trycka
Kombineratecken-x och sedan skriva gnus
(return).

gdb

GNUEmacs

Emacs har en del finesser som få tycks ha
upptäckt, bland dem finns menyer. Håll
ned skift och ctrl samt tryck på vänster
musknapp så dyker det upp en meny med
de buffrar som finns tillgängliga, mycket
smidigt sätt au välja buffer! Trycker man
istället på mittenmusknappen (med skift
och ctrl nedtryckta) så kommer det upp en
annan meny varifrån man bla. kan få
hjälp. Testa gärna den tutorial som finns,

Källkodsdebuggern till Emacs. Kompilera
alla program med debuggflaggan satt så
kan du debugga dem enkelt i Ernacs ge
nom att trycka Kombineratecken-x och
skriva gdb (retum). Hjälp finns att få inne
i gdb.
Hjälp och fullständig bruksanvisning till
programmen i GNU finns att få inifrån
Ernacs med info-systern. Det är ett meny
styrt hjälpsystem som startas med ctrl-x i
eller från menyn. Vidare kan man få spe
ciell hjälp om det man håller på med med
ctrl-h m. Givetvis finns även viss hjälp att
få med man.

Anders Boström

Om inte företag som ABB fanns ...

•••

skulle många
ti 11bringa större
de 1en av sin
fritid här.

en växande bil rafiken hål.ler på att bli ett oövers tig�
. :
.
..
ligt problem I manga s torstader vadden over. Forutom

uppenbara miljöproblem orsakade av avgasutsläpp, leder storstads-

alla

trar:�en i'.l andra negativa ef:ekter.
�
_ _ ..
En ar svangheten att rent fysiskt harb argera

bilar, en annan den tidsspillan timslånga köer medför.
Ett tek.nikledande företag so ABB arbetar intensivt med
�
_
att erbjuda attraktiva alternat iv.

ABB ligger i täten när det handlar om rälsburna transporter. Tåg,
snabbråg, pendeltåg och sp årvagnar - miljövänligare och effektiva
re transportmedel far m an lera efter.
Dessutom tar ABB fram en m iljövänlig lösn ing för de som trots allt
mås te använda bilen. Stora FoU-resurser satsas på utvecklingen av
högenergibatterier och högvarviga generatorer. ABB, Vattenfall och
Volvo har presenterat en fram tidsb il med eldrift hel t u tan utsläpp i
stadstrafik - gasturbindrift utanför städerna, vilket samtidigt laddar
upp batteriet.

Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

Studiemedelsinfo

I LEJON ETS KU LA . • •
el ler NYTT
Elektros Studievägledning begav
sig i början av november till
CSN i Stockholm för att räta ut
en del frågetecken angående stu
diemedel.

VI TRÄFFADE Christian Kaski som har
alla regler på sina fem fingrar. Under två
timmar bombarderade vi honom med frå
gor, och nu skulle vi vilja delge er våra
mer eller mindre nyvunna kunskaper.

Dementi

Till att börja med måste vi ta tillbaka vad
åtminstone några av oss har påstått under
hösten; nämligen au omtentaperioden i
september skulle kunna räknas antingen
till vår- eller höstterminen. Detta är inte
korrekt, utan septemberperioden räknas
till vårterminen medan omtentaperioden
efter jul hör till höstterminen.

Ansökan

Det kanske inte känns så aktuellt just nu,
men det kan vara bra att veta att Studie
stödsnämnden gärna ser att man skickar in
sin ansökan även om man inte har till
räckligt med poäng inrapporterade. Hand
läggningstiden blir på det sättet kortare,
och pengarna kommer snabbare när ansö
kan väl är komplett.

De kurser som man vet att man har tagit
kan man själv fylla i på det betygsutdrag
som skolan skickar ut O m man inte har
fått resultatet ännu kan man komplettera
sin ansökan så snart det kommer.

För lite poäng

Om man, ve och fasa, inte kommer upp i
de poäng som krävs (24 i årskurs ett och
därefter 30 per läsår) är det viktigt att man
anger i sin ansökan orsaken till att det gått
knackigt.
Sjukdom ska styrkas - anmäl ALLTID �Il
Försäkringskassan när du är sjuk! ! Ar
man sjuk mer än 15 dagar kan en del av
lånet avskrivas. Andra orsaker kan vara
bostads- eller relationsproblem. Då måste
man noga beskriva problemet och helst
visa att man försöker göra något åt det.
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Snittet 24+30+30

O m det gick bra i ettan men sämre i tvåan
är CSN lite snälla Det räcker med att man
har tagit 54 poäng totalt under de två åren,
under förutsättning att man skrapat ihop
minst 25 poäng i tvåan. Motsvarande gäl
ler i högre årskurser; snittet samt minst 25
poäng sista terminen.

Beviljningsperiod

När du söker studiemedel tittar CSN på
dina studieresultat under den senaste be
viljningsperioden (utom första gången du
söker), dvs den senaste eller de senaste
två terminerna.
Du måste då ha kommit upp i de poäng
som krävs, oavsett om du söker för en el
ler två terminer. Antag t ex att du varit be
viljad studiemedel hela läsåret. Du tog
bara 5 poäng under hösten, men 17 under
våren. Då kan du alltså inte hävda att du
bör få nya lån och/eller bidrag åtminstone
för en termin, eftersom du inte kommit
upp i tillräckligt mycket poäng under hela
beviljningsperioden.

Labbar

I vissa kurser, t ex Fysik, får man inte ut
labbpoängen förrän hela kursen är avslu
tad. Man kan dock åberopa dem i sin stu
diemedelsansökan, fast bara en gång för
stås...

Avslag

Det kan vara skönt att veta att man inte
har något att förlora på att skicka in en an
sökan. Det blir inte svårare att bli beviljad
studiemedel om man har ett avslag "på
halsen", än om man inte besvärat CSN
med en hopplös ansökan.

Rehabiliteringstermin

Har man haft dåliga studieresultat ett år
och därmed inte har rätt till lån och bidrag
måste man visa vad man går för. Det in
nebär att man måste ta mellan 16 och 20
poäng följande termin, beroende på hur
lite man presterade året innan.
Det är också viktigt att man verkligen
pluggar på heltid, dvs tentar för 20 poäng
den terminen. Att det kan vara besvärligt
under hösten på KTH var Christian med-

veten om, men det är en regel som han
som handläggare inte kan göra så mycket
åt

Ett annat alternativ är att studera halvtid,
och då räcker det med minst 10 poäng un
der rehabiliteringsterminen, men då måste
man kunna styrka att man åtminstone
halvtidsarbetat dessutom.

Poäng från andra högskolor

Studiemedelsmässigt spelar det ingen roll
var du läser kurserna. En universitetskurs
i konsthistoria räknas i lika stor utsträck
ning som motsvarande poäng i envarre.
I din examen från KTH får du dock räkna
högst hälften av poängen på kurser utan
för Teknis. Dessa poäng hamnar då inom
ramen för de fritt valbara poängen.

Utlandsstudier

Även studier utomlands ger rätt till studie
medel. O avsett hur studierna är upplagda
på den utländska skolan följer CSN
KTH:s terminer. Gör upp !ped CSN innan
du åker för att få pengarna och de papper
som du ska skriva dit du vill.

Tuffare regler

Nya, hårdare regler är på gång, men inget
är beslutat ännu. Troligt är dock att det
kommer att krävas 18 poäng per termin
för att få behålla sina studiemedel!

Hur når man CSN?

Vill ni komma i kontakt med CSN är tele
fonnumret 736 61 10. O ftast är det hopp
löst att komma fram där, men då kan man
prova att ringa huvudkontoret i Sundsvall,
telefon 060-18 60 00. Annars kan man
bege sig till Atlasmuren 1 (tom den sista
april nästa år då CSN flyttar ihop med
VHS) och möta handläggarna öga mot
öga. O m du skickar brev underlättar det
om du anger ditt personnummer.

Vi på Studievägledningen känner oss vid
det här laget tämligen rustade att ge svar
på era funderingar, så kom gärna upp och
testa oss!

LottaP
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23-Alskare Elektrien överförenen eder
Alla har vi väl någon gång i våra
liv haft den stora glädjen att ut
nyttja Systembolagets sortiment
av både goda och rikliga sorter .

närma sig det Europa, krävs en del juster
ingar i gamla invanda mönster. Till exem
pel kommer en hel del av de produkter
som finns hos det som i folkmun kallas
Bolaget att förändras i vissa detaljer.

Och vem har väl inte visioner av ett syn
nerligen vackert bordssällskap, minnen
vilka har en lätt gul anstrykning eftersom
de är lagrade tillsammans med partiklar
av kall punsch? Men vackrast är nästan
utan undantag de minnen som har den
klara, gyllenbruna tonen som bara bränn
vinens okrönte konung, även känd som
Bäska Droppar nr 23, kan ge. Den
oerhörda vakenhet den skänker till sinnet,
rappheten i (dans)steget och det allmänna
uppträdandet på efterköret tillsammans
med den fantastiska. omedelbara klarhet
den skänker åt tanken innan hjärnan glider
ner i en maddrasserad cell kan inte bestri
das av något av de brännvinsmärken som
i dag finns hos AB Vin & Sprit.

Även detta går au komma över, men det
som man absolut inte kan förlika sig med
som en sann epikurist är att Bäska Drop
par, från att ha åtnjutit en lika speciell
som passande plats på nr 23 i Systembola
gets sortiment, nu förflyttats till den helt
intetsägande platsen nr 41! Detta utan att
alls ta i beaktande denavsevärda skill
naden i sångbarhet 23 börjar med ett gan
ska hårt ljud, som samtidigt inte är stumt.
Detta ljud är synnerligen väl lämpat för
att ta upp en sång, då sångledaren på
samma gång markerat kan starta sången
och låta folk få tid att reagera - nu är det
dags att starta. Denna egenskap är mycket
viktig, särskilt på den typen av kalas där
det serveras brända och destillerade dry
cker. Utöver detta kommer givetvis den
oerhörda tyngd som traditionen ger i den
här frågan. Redan på Carl Nissers tid var

DÄR FINNS ALKOHOLHALTIGA
drycker så det räcker åt alla, framförallt
av det starkare och för Sverige och sven
skar så karakteristiska brännvinet. Det är
ofta det som gör hela kalaset till den succe
det blir. Vem har väl inte minnen från fina
stunder i livet vilka är svagt guldfärgade
eftersom de ses genom en hinna av sval
O .P.?

Nu gäller följande: eftersom Sverige ska

••

Sålunda ska all sprit sluta säljas i de
gamla 75 cl flaskorna. En "sjuttis" ska nu
mera var just sjuttio centiliter. Detta ser
jag som ett mindre problem, även om det
känns lite tråkigt En annan "detalj" är att
alkoholhalten sänkts från de tidigare mus
tiga 43% till betydligt tamare 40%.

det så naturligt att "23 är (' är' bör vara
understruket i Emissionen) Bäska drop
par".

Betyder då detta att vi måste finna oss i
au etablissemanget utan fog (vad bryr sig
Europa om vilket nummer vi har på våra
inhemska, ursvenska drycker?) bara för
stör en gammal fin tradition? Nej, de sty
rande måste få reda på den djupa känsla
för tradition och gamla sedvänjor som
finns här på skolan. Det är av detta skäl
jag har startat en hel del protestlistor mot
omskyfflingen i sortimentet. Jag ämnar
också ordna en ljudinspelning som visar
hur stämmningsfullt det kan låta med ett
antal teknologer som har samlats för att
ha kul och som ett led i denna strävan helt
naturligt sjunger nr 23. Allt detta material
kommer sedan att skickas till Gabriel Ro
manus, VD för AB Vin & Sprits, tillsam
mans med eu hövligt dokument som
beskriver situationen och ber om upprät
telse. Om detta inte hjälper, får vi ta till
krafttag med telefonsamtal var femte
minut, upprepade brevaktioner och · li
knande, tyvärr lågt stående, men effek
tiva, handlingar. Jag hoppas på en enad
front i den här frågan, och må den utsökta
källan till liv och glädje vi alla känner
som nr 23 återbördas till sin rätta plats i
systemkatalogen.

Oskar Ahlberg, E89

Ovningsassar
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Spel!

Emissionen har återigen varit
framme med saxen och den här
gången hittade vi en insändare i
I-sektionens tidning . Läs och
njut!
Hej I-mage!

Jag är en liten ravepartyfantast på 23 vå
rar som gillar små gulliga träd med eg
gande dofter. Nu är det som så att jag på
senare tid allt oftare har märkt att det
finns elever i datarummet som spelar på
diverse underliga spel som gör att jag inte
hör när jag får magic bonus på Tristan.
Det har till och med hänt att de andra har
oväsnats så mycket att jag inte har hört då
jag får en sudden million.
För att inte bli anklagad för att fara runt
med osanningar och löst prat så har jag
antecknat vad de här störande spelarna
spelar för spel. Det mest populära spelet
verkar vara ett spel som heter Microsoft
World 4.0. Spelarna av det här spelet bru
kar dessutom spara sina partier överallt i
hårddiskarna, t o m utanför spelmappen.
Detta spel borde givetvis raderas från
hårddiskarna omedelbart. Om detta inte är
möjligt borde vi väl i alla fall kunna kom
ma överens om att man inte skall få boka
datorerna för att spela det här spelet.

Ett annat spel som verkar vara omåttligt
populärt, är ett spel som heter Excel. Då
jag inte har några fördomar och gärna lär
mig nya roliga spel, har jag själv startat
Excel ett par gånger. Då man loggar in i
Excel möts man av ett rutnät som täcker
hela skärmen, och jag är ju inte dummare
än att jag begriper att det måste vara fråga
om något sorts luffar-schack, även om
grafiken är en aningen ålderdomlig. Nu
kommer min fråga: Hur får man datorn att
göra sitt drag, d v s sätta ut sina kryss när
jag har satt ut mina ringar. Som det är nu,
får jag alltid fem i rad innan datorn sätter
ut siuförsta kryss.

Det ryktas att. . .
...Anders Kökeritz nyper flickor i BAKEN ! ? ! ! !
...det ibland hettar till hos somliga i Valhall ! ! !
...Björn klev tillfälligt över staketet ? ! !
. . .Anna som Anna ?! !
...Micke leder vadslagningen, än så länge ! ! !
...en del skaffar sig kopparrött hår, andra låter det ärga ! ! !
...Magnus hoppas på det Mexikanska undret ! ! !
... somliga stannade för länge.
...jag har ju inte gjort nåt, jag sa bara ja...
...det inte har någon betydelse vem det är Anna körde.
...alla Emissionens rykten är fakta (nästan i alla fall).
...att SL:s rulltrappechef tycker det är helt OK att det tar tio månader att
laga en rulltrappa.

Det är fakta att ...
...Stene och Jan har flyttat ihop.
...Rockan tycker om att vara med i Emissionen.
...systemgruppen har ökat datorkraften (med en VIC 20)
...att någon har skrivit dit detta.
...det är lyhört under E7 ! !

Snälla ni, svara fort för jag vill också vara
med och leka.

Svar till frågande

pwhalstrom
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