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Redaktionssidan

Hej på er
TILL ATT BÖRJA MED
vill jag bara säga att jag be
klagar att det förra nummret
av Emissionen tog slut, jag
antar att jag borde ha gissat
att det skulla behövas flera
hundra extra exemplar bara
för att jag lade ut tidningen i
Q-huset.
Övning ger färdighet heter
det visst, och eftersom det
här är mitt andra nummer
som chefsemitteur, så tog
det här klippet bara tre tim
mar längre än det förra trots
att det här nummret är fyra
sidor kortare.
Jag bävar för nästa nummer
Till nästa nummet tänker
jag återinföra ett kalen-

En på order leende che
darium där alla viktiga datum: fester, sektionsmöten och annat vik
tigt ska finnas sammanställda.
Snart kommer även Emissionens brevlåda att finnas uppsatt i XIl:en
så att ni kan lämna era bidrag till tidningen där.
Trevlig läsning

Chef Örjan

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen.
Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för ma
nusstopp. Helst ser vi au allt textmateriel redan är inskrivet på datorer
na i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till EMIS
SION på Elmer och Elin. För att skicka en fil med mail skriv först
"MAIL" i ett dectermfönster på VMS skriv sedan "SEND fil
namn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du skulle vilja men
goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i in
sänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot en text på
Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYD
LIGT!) Sådana kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrummet i tol
van eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före
manusstopp. Detta för att de kräver en extra behandling. De kan läms
nas i Emissionens brevlåda eller direkt till en emitteur.
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Nr 2 1993 Årgång 28
Utgivningsdatum: 1993-03-03
Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Drottning Kristinas väg 37F
08-21 31 18
Axept AB
1000 exemplar

Nästa manusstopp: 93-03-17
Framsida:

Nålsögat
av Mie

Baksida:

Häst
av Örjan Sniis

Redaktionen
Chefsemitteur:
Örjan Ljungqvist

E-91

758 82 47

Emitteurer:
Sten Bergqvist
Anders Boström
Christian Jansson
Anders Kökeritz
Olof Lindqvist
Örjan Sniis
Joakim Quensel
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Jakob Thorell
Stefan Warnqvist
Michael Wesselgren
Anders Wikström

E-90
E-90
E-91
E-89
E-92
E-90
E-90
E-92
E-91
E-91
E-92
E-89
E-92

18 20 49
531 784 10
664 68 85
765 80 54
768 16 16
777 46 11
742 76 23
83 76 95
749 04 02
612 47 45
756 89 01
612 07 77
618 47 61

Särskilda medarbetare:
E-92
Andre Heinonen
E-89
Ronny Peschel
E-89
Mats Strålberg

550 193 41
580 376 78
550 886 70

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så s ä r 
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosektio
nens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissio
nen ansvar för.
Ericssonartikeln är betald av Ericsson.
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De senaste dagarna har inte va
rit så lätta för er lilla ordförande
ty hon har tvingats umgås med
de små rara datorerna som finns
i Q-huset. De är mycket bedrägli
ga till sin natur.
De ger sken av att underlätta tillvaron,
till exempel då man har föresatt sig att
bokföra saker och ting. Det hela är myck
et trevligt, den lilla datorn summerar alla
poster man har och dessutom presenterar
den resultatet i olika vackra kolumner.
Allting är frid och fröjd. Nöjd kan man
agitera för att det enda rätta är att använda
datorer. De av ens vänner som tycker att
hederliga handskrivna saker är trevliga ler
man lite överseende åt. Nog för att det
händer att program kan hänga sig när man
kommit sådär halvvägs i sitt värv men det
får nog mest ses som en beklagansvärd
tillfällighet.
Ack, ack så blåögd man kan vara. (Nåja,

jag är faktiskt blåögd och det är ingenting
jag vill beklaga mig alltför högljutt om.)
Då man väl har skrivit något för hand så
finns det där. Detta gäller däremot ej för
datorer. Då man är väldigt angelägen om
att få något utskrivet så känner den sin
makt. Den vägrar helt enkelt. Först kanske
den lite försiktigt börjar krångla men sen
slutar det med totaluppror. Ack, ack där
sitter man och desperat försöker få till
snygga ändringar med sin kulspetspenna
medan man hör revisorns steg närma sig.
Så kan det gå.
Sensmoral: Tro ej att det slutar väl, om

din mac har en onder själ.

Nu har vi kommit in en bit på terminen
och det första sektionsmötet, SM, kom
mer att ha hållits då ni läser detta. Nu i
skrivande stund så hoppas jag att det blir
många som deltar i besluten rörande vår
sektion. För er som ej har gått på något
SM kan jag berätta att det är vårt högsta
beslutande organ. Det är där funktionärer
na väljs och det är där som vår ekonomi

Anna
behandlas. Mat serveras till självkostnad
spris och mötet förnöjs av musikborgarrå
det..... det är helt enkelt en händelserik
händelse.
Ännu en vår stundar och med den kom
mer allt som hör där till, som till exempel
nyårsfirande. Innan dess så hinner vår
sektionsverksamhet komma igång igen.
Jag ser fram emot att se alla funktionärer
och övriga E-teknologer sätt sin prägel på
vår tillfälliga sektionslokal, XIl:en. F ö r 
hoppningsvis så sker det något litet bus
som er ordförande kan förskräckas över.
Lev väl

Anna, er ordf.
Ännu mera Anna...
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Vice har ordet

Stress och "och"
Hej alla ni, som inte är så stres
sade att ni inte gör som de som
börjat med att inte roffa åt sig
Emissionen och hej ni, som inte
längre orkar bry er om att ni
inte har tid att inte plugga, utan
läser Emissionen istället!

HMM ... DET BÖRJAR visst likna elmät
. KS:arna, tror jag bestämt...jag tror det
blev som jag menade i alla fall. Hur som
helst verkar alla så oerhört stressade nu
för tiden. Hade man knoppnavel skulle
väl den transformeras till innavel av det
enorma vinddrag som uppstår då ens bästa
vän, som man inte har hört av sen han
ringde fel för en och en halv månad se
dan, jäktar förbi. Ja, detta är inte långt
ifrån verkligheten i alla fall och får mig
att tänka på en aforism av La Bruyere:
"För människan finns blott
händelser: att födas, att leva
att dö. Hon vet ej om, när
föds, hon lider av att dö och
glömmer att leva."

tre
och
hon
hon

Jaja, nog om stressandet och tillbaks till
"intandet", mao det svenska språket. För
några dagar sedan då jag och några kursa
re åt lunch, diskuterade vi om språk i stör-

sta allmänhet. Vi kom efter ett tag att pra
ta om hur många gånger man kunde skri
va ordet "och" efter varann utan att det
skulle bli språkligt fel, varpå en av kursar
na började berätta om en "Fisk och Kött" affär. Affären hade beställt en skylt, på
vilken det skulle stå just "Fisk och Kött".
Tyvärr visade det sig att affärsägaren inte
blev riktigt nöjd med skylten då den an
lände, varpå han skickade tillbaka den till
sammans med ett brev, i vilket en av me
ningarna löd:
"Det är för stort mellanrum mel
lan "Fisk" och "och" och "och"
och "Kött"."

Fem i rad...inte så få va?
Slutligen efter detta ditt och datt tänkte
jag bara nämna att den 15:e och 16:e mars
är det dags igen för abiturientinformation,
och således är gymnasieelever från skolor
här i Stockholmstrakten inbjudna hit till
KTH. Skulle du väldigt gärna vilja vara
med och svara på deras frågor, samt kan
ske följa med dem på studiebesök till la
sergrottan eller till institutionen för tal
överföring, är det bara att hoppa på mig så
att jag kan ge dig mer information. Hör av
dig.I

Tjohopp/ Åsa

\

I

Åsa tittar mot stjärnorna

PS. Alla inbjudningar kan du nu finna på
styrelsens anslagstavla uppe i XIl:en.
Bland annat kan du hitta en inbjudan till
forsränning uppe i Uppsala på Val
borgsmässoafton. Det skulle ju inte vara
så dumt att under dagen beskåda eller
vara med i forsränningen uppe i Uppsala,
för att sedan framåt eftermiddagen ta sig
hem till Stockholm för att ha kul hela nat
ten på Elektros egen nyårsbal! DS.

t
läiill
. : :1::11 �111il
lflft
1
B
l
i
1
· ·••··• '°lijl r! B iiifiåiBl!ill
!

!
1
1
vår· högt �1$i��1 •• �!l�f�!�!l· · · · j i • : • • •• •

·

•••

• :•

1

./IIµg:1lli
•I]�·IItSo

4

· ·· ·· · • i • •

i,:111111111 1:r,

• •• ••

Allas våran egenfavoritkanslichef
Inger, här på en bild hämtad ur arkivet.

------------------- eiffiisiiiii�
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Vill ni ha valfrihet i utbildningen?
hnger

Basblock

Elektrofysik

lOOp

Industriell systemteknik

Grundläggande kunskaper i matematik, fysik, etc.

Elektroutbildningen har de sena
ste åren förändrats väldigt
mycket. Nu är det allra mesta
avklarat, men åtminstone en
mycket viktig fråga finns kvar
att lösa.
Om vi läser enligt strukturen på bilden
skall vi då vi avverkat 100 poäng i ett bas
block och 50 poäng i ett kompetenspro
gram sätta pricken över i:et i vår utbild
ning. Detta genom att i nära anslutning till
en institution påbörja ett sk "finger". Där
skall man få specialisera sig inom ett be
stämt område (10p) och i anslutning till
detta område även utföra ett examens a r 
bete på 20p. Problem!!!!!!!!!!!!!!!
Förslaget som finns idag innehåller ett
villkor på att högst 20 elever skall få stu
dera i ett finger. Antalet fingrar att fördju
pa sig i är begränsat till ungefär så många
som antalet professorer på Elektro, dvs
kring 15st. Detta innebär att om vi jämför
med dagens systern så kommer de populä
raste ämnesområdena att kunna bli över
fulla.
Med andra ord - man kan inte vara säker
på att få studera det man vill! ! ! ! ! !

Är vi beredda att acceptera en lösning
som denna?
Kom till studienämndsmötet den 9
mars och lämna ditt bidrag till diskus
sionen. Lokal XII:en Kl 17.17

Praktikregler
De lite snällare reglerna som tillämpades
ifjol kommer att gälla även i år. Om ni un-

l

50p

lOp

E
X

j

50p

Ifinger
k

0

b
b

lnformationsteknik

drar vilka dessa var - se på vår anslagstav
la. Kontrollera alltid i förväg om ett visst
arbete är godtagbart eller ej.

Extraundervisning för E91
De E91:or med studieresultat under stu
diernedelsgränsen kommer under somma
ruppehållet att erbjudas extra undervis
ning i följande ämnen:
• Vektoranalys
• Teoretisk elektroteknik
• Funktionsteori
Den exakta utformningen är ännu inte ut
arbetad. Mer information kommer senare.
Engelskakursen som ges till de E92 som
inte klarade det diagnostiska testet är obli
gatorisk och måste finnas med i examen.

Periodsystem
3-periodsystem är ännu bara ett begrepp.
Ingen vet om det verkligen kommer att
genomdrivas.

50p

fmger
n

20p

nämnden Elektro) den 16 februari besluta
des:
För att i sitt examensbevis få angivet att
man studerat inom en viss inriktning, dvs
Elektrofysik, Industriell systemteknik el
ler lnformationsteknik, måste man ha läst
kurser motsvarande minst 40 poäng av de
50 poäng som finns schemalagda inom
respektive inriktning.
De studerande som läser kurser motsva
rande 30-39 poäng inom en av de tre in
riktningarna ovan, får i sitt examensbevis
inskrivet att man studerat Egen inriktning
med tyngdpunkt på aktuell inriktning.
Studerande som läser mindre än 30 poäng
inom någon av de tre inriktningarna kom
mer att få inskrivet Egen inriktning. Alla
som läser egen inriktning måste få denna
godkänd av linjens studierektor.

Eder SNO Mats Nordqvist

Datorpost: rnatsn@elixir.e.kth.se

Periodlöst lässchema har i år provats för
de som antogs i höstas och verkar vara
väldigt populärt. Därför kommer schemat
för E92 även nästa år att vara periodlöst.
Ovanstående beslutades på LU (linjeut
skottet) den 10 februari.
Nya ledamöter i LU är Christian Jansson
och Jörgen "Rocky" Johansson båda
E91:or

Följetongen: Lär- och Timplan
för E91 och nyare
På UFNE (utbildnings- och forsknings-
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Studievägledningen

'
'
'
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Efter diverse skidresor (som ty
värr inträffade under förra ma
nusstoppet) är vi nu tillbaka med
förnyade krafter.

BLAND ALLA GODSAKER som sam
lats i våra postfack hittar vi:

Extra tentamina

• EUOOl Medicinsk teknik, tisd. 13 april
1993
kl 9.00-13.00, sal T22
OBS! Obligatorisk föranmälan

• FC165/l Mekanik del 1, månd 19 april
1993 kl 9.00-13.00, sal F51
OBS! Gamla kursen (fd El)

Val av inriktning till åk4 (E90)

Det börjar nu snart bli dags att välja in
riktningar för Er som skall börja i åk 4 till
hösten. Givetvis håller vi på och planerar
information om valet. Följande tider är
spikade:
• 15 mars - Valbroschyr klar

• 23 mars - Valinformation i Q l kl 18.1520.00. Därefter blir det kaffe och smör
gås i Quantum med möjlighet att ställa
frågor till äldre teknologer och civiling
enjörer.

• 1 maj - Valblanketten skall vara inläm
nad. Detta datum gäller även för val till
åk 5 .

Stipendier för studier utomlands

Pga diverse kommunikationsproblem (läs
skidresa) har vi gått ut med lite olika upp
gifter angående sista anmälningsdag till
att söka lnternationaliseringsmedel och
stipendier för praktik/examensarbete
utomlands (Anders Malmes fond). Rätt
datum skall vara 1 MARS 1993 för båda.
Nya stipendier är under uppsegling så det
kan löna sig att åslå en flukt på vår an
slagstavla ibland. Adressen är Osquldas
väg 10, plan 3.

Sommarkurser i vektor, tetl och
funk

Ingen har väl kunnat undgå att vi anord
nar en kurs i TETl för E86-90, samt E85
och äldre ingående i SPARK-projektet,
under mars månad. Nu jobbar vi intensivt
för att kunna hålla sommarkurser i Vekto
ranalys, TET del 1 samt Funktionsteori.
Dessa kurser är främst riktade till E91.
Tidsplanen är som följer:
• Vektoranalys - vecka 22 & 23, tenta
men under v 23

• TET- 1 - vecka 23,24 & 25, före mids
ommar

• Funktionsteori - 3 veckor under augusti,
tentamen före omtentaperioden.

I dagsläget är det dock inte helt spikat att
dessa kurser blir av. Vi återkommer med
mer information senare.

Begagnade böcker

Spara lite regnskog och tjäna en slant på
att sälja din gamla kurslitteratur. Prismärk
dina böcker och kom upp med dem på
STVL-E så försöker vi sälja dem åt dig.
Vilka böcker är det som går? Titta i stu
diehandboken så ser Du vilka kurser som
är aktuella.

Tårta efterlyses

I sin rädsla att tyna bort efterlyser perso
nalen på Kansli- E fler tårtor till kaffet. In
lämnad tårta medför givetvis förtur vid
examensanmälan och anmälan av praktik.

För mycket fritid??

Den sista februari slutar Håkan på
STVL-E. Detta medför att vi skulle behö
va föröka oss eller på annat sätt bli flera. I
första hand behöver vi hjälp av två perso
ner på halvtid fram till sommaren, men vi
behöver också personer som är intressera
de av att ta över som teknologstudievägle
dare (ca 1/4-tid) efter de som slutar. Vill
Du veta vad det innebär? Tag kontakt
med oss på STVL-E eller med Inger Lars
son, vår kanslichef.
Må gott i vår-solen/slasket/regnet
(stryk ej tillämpligt)

Hasse, Håkan, Karin & 2 st Lotta
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Vår studievägledare Håkan Gelinder har
alltså slutat, och gett sig ut i den tuffa ar
betsmarknaden. (Det är anställningsstopp
och hans förordnande här har gått ut nu
när du läser detta.) Elektrosektionen tack
ar för den tid som varit och önskar honom
lycka till i framtiden.

6

Glöm inte!

Håkan Gelinder

...att anmäla er före 10 mars till
årets brännbollscup i Umeå (27-29
maj). Info på tel 090- 13 54 40, IKSU,
läs även Emissionen nr 6-92.

KårFullmäktige

Terminsavgift?

detaljerna angående övergången till
Kårfullmäktige och studenterna, • Offentlighetsprincipen måste gälla. Det
stiftelse.
gäller t ex doktorsavhandlingar och exoch därmed även du, har beslu =
som bör
tar ett beslut i frågan.
tat att KTH skall bli stiftelse! .. t+J �iJ�f.j;�:
. . �.�nmtd�§��dW \\Nµ
. återstår att KTHupp
..
av riksdag och re__ ·_.:•.·il•. .·.re_
@.=.=.:_:_:n
_:_..· .f·._._l._.e_.r tas frågan
· ·············· ··················
•
,o 1Jer
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Med detta besI ut �··
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· getfög} .
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Rättssäkerh�tJij
timlt�F�;anteras.
De
sta.
j
rättigheter stuqffiffiqm har idag får inte
inskränkas vt4Jm:sf�Wg�g till stiftelseform, t ex s�=du h�:ffi4 att överklaga
en tenta.

HÄR FÖLJER en sammanf�ii.�Ji" av det

viktigaste ur denna kravlis�/C

• Inga terminsavgifter föd�@iiga
stude. . ·•
rande!
• Ökat studenti9fiy®i4� !! i�tj§@l
nings- och sw4t�ffiitjortåg{@F
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Vid pttliii�Mlet edra KF-ledamöter

Jens Rundquist
Truts Pärsson
Michael Wesselgren
•· ·· · Georg Kullgren
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Mycket snack

Blåst på konfekten

Efter sitt tal smet Per Unckel iväg så nå
gon debatt blev det aldrig. Här följer en
kort sammanfattning av vad som kom
fram.

• Förslaget att göra KTH till en stiftelse
är ett försök frän moderaterna att rädda
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• Många av de anställda på KTH är
emot stiftelseförslaget, men varken
rektorn eller utbildningsministern är
helt främmande för att köra över dem.
• Utbildningen ska vara avgiftsfri även
om KTH blir en stiftelse.

När man satt och lyssnade fick man till
och från känslan av att hela stiftelsefrå
gan är ett politiskt/ideologiskt krig som
moderater och socialdemokrater har,
med mycket höga insatser-framtiden för
KTH.

Örjan

Ericsson satsar på
nätstyrning
I vår serie om olika platser inom
Ericsson har turen nu kommit
till den business unit som utveck
lar TMOS.
TMOS är inte, vilket de som deltar i elek
tronikkursen kanske tror, en ny version av
CMOS eller liknande utan står för Tele
communications Management and Opera
tions Support och är ett "system för drift
och underhåll av publika telenät"

Lunch
På Ericsson träffade vi Per-Erik Gustafs
son, Peter Persson och Bo Waldheim. Per
Erik är före detta E-teknolog och berätta
de till vår stora glädje att han i slutet av
70-talet själv hade skrivit för Emissionen.
Han tyckte dock att tidningen hade blivit
lite seriösare med åren. Peter är teknisk
fysiker och Bo är kemiingenjör (!). Det
sista visar på ett pedagogiskt sätt att den
inriktning på elektro man väljer kanske
inte är så viktig ur företagets synpunkt.
Det viktigaste är att man väljer det man är
intresserad av.

••

Emissionen frågade om 'det är någon
nackdel med att jobba i ett så pass
stort företag men Per-Erik och Peter
tyckte tvärtom att ett stort företag
har många fördelar som ett litet före
tag inte kan komma med. Främst är
det möjligheten att kunna byta områ
de under karriären utan att börja om
på nytt. De tyckte också att det var
positivt att man lär känna många
människor. Man är inte låst i en liten
grupp utan man har täta kontakter
med andra människor, ofta utom
lands.
Per-Erik och Peter förklarade vidare
att det finns väldigt många karriär
möjligheter, allt från att ägna sig åt
ldm kod till att bli projektledare,
försäljare eller chef för till exempel
en business unit, som i princip är ett
eget företag. Man kan välja om man
vill bli specialist eller om man vill
jobba bredare.

Utomlands
Emissionen undrade huruvida man
som Ericssonanställd har stor möj-

E RICSSON
.Per-Erik Gustafsson

M.Sc.e.e.
Maneger
Network Management Systems

lighet att resa utomlands i jobbet. Tvärtemot
Emissionens antagande blev svaret att ja, det
kan man i mycket stor utsträckning. Framfö
rallt de som jobbar med ett nytt projekt får
möjlighet att resa och informera de olika Erics
sonbolagen ute i världen. Även de som sysslar
med utveckling kommer i stor utsträckning att
både kommunicera och resa utomlands då en
projektutvecklings olika delar kan drivas samti
digt i till exempel Sverige, USA och Italien.
Att i några år jobba på något av Ericssons bo
lag ute i världen är också ett alternativ.

TMOS
Iden med TMOS går ut på att man från en cen
tral övervakningscentral skall kunna övervaka
och styra olika obemannade telefonstationer.
På en varningstablå får operatören ett larm. Det
kan röra sig om det mesta, till exempel brand,
ostängda dörrar och inte minst olika komunika
tionssvårigheter med andra
stationer eller abonnenterna.
Om brand uppstår så är det
bara att ringa brandkåren,
men om till exempel en bonde
gräver upp en kabel kan man
från övervakningscentralen
dirigera om teletrafiken via
andra stationer. Man kan även
ladda ner ny mjukvara utifrån.
Ericssonkoncernen använder i
mycket stor utsträckning da
torer, inte minst i TMOS och
för att göra bland annat pro
gramvara enhetlig har Erics
son och Hewlett Packard bild
at ett gemensamt bolag som
skall försörja Ericsson och
dess kunder med datorer och
mjukvara. Så all mjukvara
kommer anpassas för HP
datorer.

Per-Erik, Peter och Bo. Mellan Peter och Bo ligger den varningstablå som blinkar när någon
station får ettfel. Längst till höger står UNIX-datorn där programmering och körning sker ifrån.

Christi.an Jansson
Örjan Ljungqvist
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Kopiera mera

Kopiösa priser
Hohum ... Efter nästan två må
nader som kopiateur börjar man
så smått få koll på di däringa
maskinerna.
MÅNGA ÄR DOCK de konstiga frågor
som E-Osquar ställt till mig (många är
oxo de konstiga fel som E-Osqulda ställt
till med). Typexempel på frågor som dy
ker upp är:
• Borde inte dubbelsidiga kopior kosta
hälften så mycket, de använder ju bara
ett papper ?
• Hur kan A3 kosta lika mycket som A4,

A3 papper är ju dubbelt så stora ?
• Varför är det så förbannat lång kö
framför kopiatorn jämt ?
• Varför blir just mina kopior så konstiga jämt ?
Vad gäller selektiv prissättning så är
svaret helt enkelt att det blir för jobbigt
att göra en myntbox som klarar av alla
de olika kopieringsvarianter som finns
(en myntbox som tog dubbelt betalt vid
kopiering av Tet-anteckningar, men som
tog halva priset om man kopierar Emis
sionen är ju annars en intressant ide).

"Kopiateuren i backen.

Plats

Betalmedel

Pris/kopia

Kommentar

Posten
Väg & Vatten
Kårhuset
Kårhuset
Flyg (T-centr.)
Kemi
Kemi
Lantmäteri
Lantmäteri
Lantmäteri
Elektro (Q-hus)
Elektro (Q-hus)
Elektro (XIlen)
Elektro (XIlen)

Myntbox
Magnetkort
Magnetkort
Magnetkort
?
Magnetkort
Magnetkort
Magnetkort
Magnetkort
Magnetkort
Myntbox
Myntbox
Myntbox
Myntbox

1 krona
60 öre
50 öre
48 öre
50 öre
45 öre
40 öre
74 öre
62 öre
56 öre
50 öre
33.333 öre
50 öre
37.5 öre

Dyrast
60: - för lOQ kopior
25:- för 50 kopior
48:- för 100 kopior
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45:- för 100 kopior
80:- för 200 kopior
18.50:- för 25 kopior
3 1:- för 50 kopior
56:- för 100 kopior
Om man bara tar 1 kopia
d.v.s. tre kopior per krona
Om man bara tar 1 kopia
d.v.s. fyra kopior för 1.50:-

Dessutom är vinsten (förlusten) vid olika
varianter så liten att det knappt är mödan
värt. Se själv nedan vad en kopia egentligen
kostar:
A3
A4
7 öre
16 öre
Papper
7 öre
7 öre
Toner
Serviceavtal 9 öre
9 öre
32 öre
Summa
23 öre
1 öre
10 öre
Vinst
Vinsten är nödvändig för att täcka svinn
(folk snor papper, lyckas kopiera utan att
betala mm) och avskrivningar på den in
köpta maskinen samt utlägg som ej täcks av
normalt serviceavtal. Den som läser ovan
stående och säger 'Aha ! ! A4-kopior borde
kunna kosta 25 öre' har alltså fel, med ett
pris på 25 öre går kopiatorerna garanterat
med förlust. Vid A3-kopiering borde man
egentligen ta mer betalt, men eftersom det
kopieras ganska lite A3 så har jag inte för
sökt göra någon speciell taxa för det. När
detta går i press skall förhoppningsvis en
kopiator i XI!en fungera, vilket borde sprida
köerna lite (men E-Osquar/Osqulda kopie
rar hemskt mycket, så man vet ju inte om
kön blir lika stor på bägge ställena). Det
kan ju här oxå vara på sin plats med en liten
jämförelse över hur billigt (dyrt ?!?) det kan
vara att kopiera hos andra sektioner här på
Teknis.
Nedan ser du en liten sammanställning av
de kopiatorer som har råkat komma i min
väg när jag har irrat runt på Teknis (så långt
bort som till Brazilia har jag inte orkat irra
så om det finns några billiga kopierings
möjligheter där vet jag inte). En anledning
till att vi kan hålla så pass låga kopiering
spriser här i Elektrien är ju förstås att vi har
sluppit köpa två av våra kopiatorer. (Ca
nonkopiatorn i Q är skänkt av Televerket
och Agfan i Xllen är skänkt av kansli-E).
Om ni har några frågor, klagomål eller
ideer till förbättringar på kopiatorerna så
tveka inte att kontakta mig (enklast via mail
till johanl@e.kth.se). En intressant ide vore
ju en kopiator med Jackpotfunktion, mitt
som man står där och kopierar sina Tet
anteckningar så får man jackpot och ut
kommer lösningarna_ till nästkommande
tenta ! ?

Eder kopiateur Johan Lindberg

-------------------- iiiiöiii �

Snygg bira och ingen
personal
Njut av bilderna från byggandet (fo
tograferna tar inget som helst ansvar
för den bildmässiga kvaliteten) och
det kan nämnas att många fler bilder
finns att beskåda i XII:en, för er som
har missat det.

Tänka sig att det skulle gå
att få litet stil och klass på
den gamla skabbiga kåken.
NÄR DETTA TRYCKS är troligen
Xll:en i det närmaste färdig och
många har ideerna varit om dess
funktion och inredning. Om ni un
drar över de rosa elefanterna, så är
det helt och hållet gamle 12C:s för
tjänst Vid en tillfrågan om förslag
på färgval svarade han helt sonika
"Ni kan väl ta vilken färg ni vill,
men det behöver ju inte vara rosa
elefanter på blå bakgrund". Därmed
var färgvalet givet (men vad gör gri
sarna, Ted?).
Visst har det känts lite motigt ibland,
mitt i all sågspån, men ett par gratisbira eller två får en snabbt att glömma alla bekymmer (och bygg-ölen
har flödat...).

Petra har den sanna arbetsglädjen.

Vi vill avsluta med att rikta ett stort
TACK!! till alla som hjälpt till med
byggandet, och vi hoppas att ni bit
vis har haft lika kul som vi (njutit av
ölen om inte annat). Utan Er insats
hade vi stått på bar backe idag - ing
en nämnd, ingen glömd.
Frid vare med Er...
Planeringsgruppen för 12:ans flytt

Micke, Staffan, Martin, Mat
tias, Peter och Anders
Arbetsmotivationen i dubbel upplaga.

Än finns det lwpp, men det är
långt dit.
V
ad resturangägarna tyckte om
Nypon då han kom i bara för att
/råga efter en reklamlapp förtäl
jer inte historien,
men Emissionen vet...

CHE målar Xll:en i elektronersfärg.
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Flytten

e

I

Alla gör vi ett behjärtansvärt arbete.

ll�i�

®da att lq�ij(ffotems första snö1�
\ : lffll

1 1·:if�\�H��F.

.l!.if�� '.k�;.r

11mx�i��
-,�,,
jaktmarker. Elektro var nu ett folk i exil
och dess öde låg i händerna på sex volon
tärer, fast beslutna att slåss för sektionens
rättigheter.

När problem uppstår.
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Jakten på denförsvunna elektronen.

-------------------- iiiiöii �

::P�:���1,�11�1�:1: 11lf!!M:!�
den avskyvärd�('.15,ygg@jJf��fäijpm skulle bli
tillflykten de 1QW:m#:#{@ �nden. Man
hade vänt och yf#ljfä l'm 4#.')pröda doku
mentet (datera(J?J,;1,\:\ �j)ifr.f:) hel a natten
och nu ansåg sfä\gfimWWJij hunnit fram

�e�n��;t�:�rlri�11llli fi%a��:ei�
!
Man nickade t��([ �Illt�fl.nd,
reste sig

lt

från bordet odif : ltfäfächei.Mle ut i den

f;ife���e!:���411111,�:�fi: m��
barackbyggnad@/Fi�frJWif�fill kom fler
och fler Elektrqi\ffi\ili9\9.g�# §pm anslöt sig
till gruppen, b{y�� jffi§g påkar, släg
gor och facklotinm� lwfu i fiµndratals och
den stora skarap [g!{lifillJistärnda steg,
fast beslutna Qffi' N®. fä:pffl jnåste göras.
Mell an skolbyg�;@#� �fide tegelfasa
der, ekade det @��p®;\�asta mässan
det "Bränn, briffij:frijf.1,ffirik'.'.}?
s

Att måla eller inte måla, det ärfrågan.

Vissa jobbar mer än andra ...

Varde ljus!
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Xll:en invigning

Första exilen i XIl:en
Fredagen den tolfte februari
100101 u.n.å kommer att gå till
Elektrohistorien som det datum
då Elektros nya sektionslokal
Xll:en högtidligen invigdes.

HAMMARE OCH SÅG var utrustning
som de flesta närvarande elektriker, som
inte hade öl i nävarna, bar på. Dessa bru
kades flitigt under kvällen för att få klart
så mycket som möjligt under invigningen.
Hela XII:en var dock inte klar innan in
vigningen, utan fler rum behöver fortfan
de lite puts på väggarna. Trots detta så var
dock stämningen på topp under hela den
första trevande ingasqueningen. Doften av
öl, korv och sågspån låg tät.

Förfriskningarna serverades från den mer
fungerande av de två barerna. Mat och öl
försvann snabbt ner i torra strupar och
tomma magar och en och annan spik sågs
faktiskt slås ner i närheten av det tilltänkta
stället. Inga större blodsutgjutelser eller
indiandanser med blåslagna tummar kun
de observeras. Ej heller fanns det några
avsågade extremiteter till allmänt beskå
dande.

Ett konstverk?
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För merfantastiska bilder hänvisas till Xll:en
hoppas att många fler kommer att följa.
Kanske en galainvigning med bandklippning, tal, musikkårer, champagne, världs-

På det hela taget en trevlig kväll i Xll:en,

press och en gigantisk galasittning?

Text: Mattias I Foto: Örjan

Nordpålenför stötta den viktiga baren

Sommar, sol och Vattenfal l

Hämta vår exjobbskatalog
Finns utanför kårexpeditionen

VATTE N FALL �
�

Ledighets utnyttjande

Se Berlin och sedan Prag
Påskledigheter kan man använ
da till mycket, t ex att resa ut i
världen och sätta sprätt på lite
pengar. För undertecknad och,
en för många hittills helt okänd,
Patrik Hedengren började pla
nerandet redan strax efter ny
årsdagen 1992.
Destinationen sattes till Prag, denna urål
driga och legendomspunna stad vid Mol
dau. Händelsevis ligger Berlin utefter räl
sen, så två dagar viktes åt denna stad på
den sammanlagt 10 dagar långa resan.
Tågbiljetter fixades i en liten gul boutique
på Kungsgatan och hotellrum ordnades
genom den genomtrevliga resebyrån
Tjecko Tours (som även fixade rummet i
Berlin). Förbaskat billiga blir tågbiljetter
med CSN-kortet i näven (tji för Patrik).
Dagen D närmade sig med snigelfart un
der våren. Vi hade stämt möte vid ringen
på Stockholms central där vi växlade till
oss lite färska D-mark till att täcka de för
sta timmarna i Berlin (det blir billigare att
växla på plats). Den fråga som sedan kom
upp gällde hur man slår ihjäl många tim
mar på tåg. En rask promenad utefter Va-

sagatan mot Norra Latin resulterade i en
säck med Hof.
Efter många timmar nådde vi så Trelle
borg på kvällen där en go' liten färja skul
le för oss över plurret till Sassnitz. Väl
ombord träffade vi några bekanta till Pa
triks flicka. De var på väg till Prag för en
studieresa för Kalmar Na
tion i Lund. Några timmar
senare, efter lite närande
krubb och Jägermeister,
hade vi bestämt att träffas
ett par dagar senare i Prag.
Trötta och pömsiga släpade
vi oss ner till våra sovku
peer. Trapporna ner genom
fartyget kändes oändliga
och snart tog nöden över
hand vilket inte bara resul
terade i en lättare blåsa utan
även en skojsig toalettskylt
att ha i väskan tillsvidare.
Natten var sval och fuktig
vilket jag inte kunde ta mi
ste ·på, då jag något sömn
drucken drog in en blåfru
sen fot i kupeen och sparka
de upp fönstret med en
smäll. Senare på morgon
kom herr Ober in med fru
kostte, för fyra D-mark
muggen, som vi tydligen
hade beställt kvällen innan.
Avstigning någonstans i
östra Berlin i svinottan.
Kollade .in tricken som går
till hotellet. Det verkade
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vara gratis att åka i Berlin, åtminstone hit
tade inte vi några tecken på att det kunde
kosta något. Väl framme på hotellet tryck
te vi i oss lite välbehövlig frukost, som vi
inte betalat för. Tack för det!
Någon timmes vila på det vräkiga rummet
med MTV och bad. Som ett led i min
SOLA-uppladdning hade jag i ett svagt
ögonblick lovat att jag skulle hänga med
på ett löparpass samma förmiddag som vi
kom till Berlin. Sagt och gjort. I efterhand
kändes det faktiskt inte så dumt; vi hade
redan skaffat oss en god blick över stan.
Ett varmt bad, lite nyinhandlad öl snabb
kyld i handfatet och en skvätt Jägermei
ster kan förvandla vilken hösäck som
helst till en redig karl. Den första kvällen
skulle senare komma att ta till ända med
förskräckelse på en flottare restaurang för
undertecknad.
Nu började den eviga sysselsättningen
med att plåta kyrkor för att med gott sam
vete kunna ta sig en pilsner (gammal sed
vänja). Målsättningen var att hinna med
så många sorter (pilsner) som möjligt.
Bland kyrkor att nämna är den gamla kyr
koruinen, sönderbombad av britterna un
der andra världskriget. Den ligger inte
långt från den redan klassiska Biergarten
där man exempelvis kan inhandla enliters
Löwenbräu.
Kommersen vid· Alexanderplatz kunde
man inte ta fel på. Allsköns junk till facila
priser. Där fanns även ett litet pittoreskt
ölstånd som skänkte betraktaren frid i sin
net och den törstige fukt i strupen. Trots
friden gick snart EG-debattcn i höga våg-

iiiiii... �
------------------- ii
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or mellan kompanjonen och en halvfull
berlinare. Han (tysken) hade minsann va
rit i Göteborg och var av den bestämda
åsikten att vi hade dyr bira i Sverige (in
get att invända där i alla fall). Debatten
svalnade i takt med att ölen blev ljummen
och vi lyckades smita undan.
Ett av världens högsta TV-torn, inte
många meter från ölståndet, gav en ny di
mension åt ordet fallossymbol. Att japan
ska män käkar malda älghorn för att höja
potensen är ingen nyhet, men att man kan
få bättre fjong genom att åka upp i ett
mycket högt fallos-tom var något nytt. I
vilket fall som helst bestod den långa kön
till hissen i tornet enkom av japaner (som
vanligt med åtminstone tre kameror runt
magen vardera). Lite bortanför tornet
fanns en kyrka vilket räddade oss ytterli
gare en pilsner.

Unter den Linden var det
inte tätt med pubar. Vi lyck
ades till slut hitta en, med
ack så god pilsner i fanta
stiskt höga glas med ett
grymt skum. Runt hörnet
fanns Brandenburger Tor
som vi tidigare hade
sprungit förbi och redan då bestämt oss
för att det var där vi skulle handla junk
(och inte "am Alex"). Intet av kommersen
återstod vid framkomsten. Istället fick vi
avnjuta en halv konsert av en kör som
sjöng i ett av valven. Snabbt ner till trick
en för färd tillbaks till Biergarten, där man
även kunde käka lite mat.
Om man istället går åt andra hållet från
Biergarten kommer man snart till Tiergar
ten, berlinamas eget Skansen med vilda
djur. Åtta D-mark för inträde. Svinjävel
priser! Vårt tips lyder så här: Skruva på

teleobjektivet på kameran och smyg runt
parkens gallerstängsel som alla andra och
spar pengarna till bärs istället. Lämplig
brännvidd är 100-200 mm. Vidare åt sam
ma håll kommer vi äntligen fram till den
verkliga handelsyran. Ryska militärmös
sor, gamla klockor, äkta medaljer, rostiga
bestick, bratwurst unt sauerkraut etc. Här
införskaffas ett nästan äkta grönt tyskt po
lismärke i tyg att sy på åverålen (kan be
skådas på de pn:squtt och kalas som min
åverål går på).
Den sista kvällen i Berlin avslutas på en
irländsk pub, med Guinness som servera
des något för kall. De charmerande servi
triserna (speciellt hon med mörkbruna
kortklippta håret) lyckas nästan här med
att sätta sprätt på alla våra tyska pengar.
Inte många sekiner hade vi på fickan då vi
vacklade hem vid fyra-tiden till hotellet.
Sött somnar vi in...
...och vaknar upp alldeles försent förmid
dagen därefter. Hur dags går eller gick tå
get till Prag? Det rätta svaret är: Om en
timme från den där stationen i östra Berlin
som det tar en halvtimme med tricken till.
Packa och käka tar minst tre kvart. Beslu
tet blir inte helt oväntat. Vi sover en liten
stund till och tar något annat tåg. Fortsätt
ning följer i nästa nummer...

Örjan Sniis
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Flykt från studierna:

Elektros skidresa

Redan efter att ha varit i skolan
ett par dagar efter jullovet, valde
några E-osquar och E-osqulda
att lämna studier och bekymmer
bakom sig och istället åka skidor
någon vecka. Detta är inget
ovanligt, då Elektros skidresa
brukar gå ungefär så här dags,
däremot var det ovanligt många
som åkte i år.

104 PERSONER RÄKNADES in i bus-
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sarna vid avfärd från Teknis på torsdags
kvällen och två nätter senare var vi nere i
Val d'Isere i franska Alperna. Två nätters
god sömn för vissa, för andra två nätters
praktisk erfarenhet av hur tätt packade sil
lar med klaustrofobi har det, allt beroende
på vilka man valde att trängas med.

OS-backar är branta

På lördag morgon var vi då framme och
efter ett snabbt ombyte äntrades backarna.
Vädret var det bästa - tänkbara, strålande
sol och några minusgrader, liksom det för

ovan: Offer för omständigheterna.
Kristoffer "vilar" sig i backen i väntan
på att svanskotan ska återta sin ur
sprungliga form.

övrigt var resten av veckan också.

Att komma ner till dalen på eftermidda
gen visade sig dock vara lite av ett be
kymmer för en del, då det visade sig att
den blå pisten ner mot dalen var stängd
och endast en svart verkade vara öppen.
De duktiga hade väl inga problem och de

Vi går en hoppfull framtid till mötes.
kloka hade hittat en annan väg ner, men vi
andra befann oss i en backe som något
översteg förmågan. (I undertecknads fall
mer än för andra) Och när det senare visa
de sig att sista halvan av backen var
stängd var lyckan fullständig.

Försenade kuddar
Till kvällen var det dags för den inklude
rade middagen på resebyråns hotell. Eller
det borde ha varit det, men pga
lite strul blev det på grannre
staurangen istället. Till dessa
dagliga middagar delade Jonas
Orsvärn ut förbandskuddar
(sponsrade av Televerket, tack
för det Televerket) till de som
hade visat sig vara behövande.
Tyvärr kom de alltför sent, vad
ska man med en förbandskudde
till efteråt? Det hade varit bät
tre att ha innan som skydd mot
attackerande liftar och snödri
vor.

Redo för start. Skidbacken började alldeles utanför dörren. Det vara bara att spänna
på sig laggarna och så iväg.
Möjligen kan man tycka att man inte åker
ner till Frankrike för au prata svenska och
äta pannbiff.
Under veckan bjöds det möjlighet för in
tresserade att låna telemarksskidor komp
lett med instruktion under en dag för in
tresserade. Då telemark inte är det lättaste
sättet att ta sig nerför en backe såg man
snart skillnad på de som försökt och andra
på mängden blåmärken.

Jens Rundqvist åkte som en gud (nåja,
kanske en mindre halvgud) på telemarks
skidoma, ända tills det kom en uppförs
backe i backen, då han kroniskt vurpade,
bara för nöjet att få gå uppför backen.
Även snowboard lånades ut på samma ge
nerösa vilkor (generositet från skidtillver
kare är något fint, även om det är helt
själviska orsaker bakom) och med ganska
likartade resultat. Visst ser det enkelt ut

Åtskilliga vurpor premierades
under veckan, bland annat fick
Björn Hansson en kudde för att
ivrigt ha uppmanat Rikard att
kasta sig ut för en till synes lo
drät pist, för att själv vurpa re
dan i första kurvan.

Svenskt, alltför svenskt
Hotellet erbjöd också trevliga
After- Ski-priser i baren och
lättkommunicerad
personal.

Lunchpic-nic. Utsikten från lunchplatsen slår till och med kårens.
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ovan: Samling i backen. En picnic av större proportioner ordnades mitt i skidbacken.
höger: Snögubbe. Franskafönster är inte som svenska, så denna snögubbe klarade
sig bra i hotellets trapphus.

när man ser någon som kan det, men...

att beskåda för intresserade.

Pulkarace i barnbacken

Firade hjältar (ur liften)

Ytterligare en form av snösport bjöds av
staben som ordnade ett pulkarace en kväll

Det finns olika sorters liftolyckor som kan
premieras med kuddar. I ett fall var det li-

fen som råkade ut för en olycka av något
slag och stannade, med våra hjältar Johan
Ebbinghaus, Stene Bergqvist, Kattis Nyq-

i barnbacken. Alla sätt au ta sig nerför
backen skulle vara tillåtna, så man fick
se,många olika stilar. I den mån mörkret
tillät såg man såväl plastpåsar, hemgjorda
pulkor, colaflaskor på fötterna, säng med
medar, som mer primitiva metoder som
au kasta sig utför på ryggen eller springa
ner. Det senare godkändes dock bara i försöksheaten av någon anledning.
Alla skador som kuddpremierades kom
inte i backarna: Fredrik Larsson (E-92)
räddade hem en kudde genom att öppna
den ena glasdörren ut från baren efter
After-Ski och gå ut genom den andra.
Märke av hans mun, näsa och panna fanns
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Karaoke. På Morris bar erbjöds karaokeför intresserade. Här Anna och engelsman
nen Jeromy i aktion.
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vist, Peter Siljerud, Mia Pineda
(Pina Colada) och Lotta Dahl i.
Som tur var räddades de redan
efter några timmar av franska
hjältar som firade ner dem med
rep ur de dinglande liftstolarna.

Späk ska de ha!

En kväll fann Hessu och An
naRs en hotellrumsnyckel på
ett torg i byn och tänkte att om
man tappar bort sin rumsnyckel
på en elektroskidresa ska man
ha späk. Med den tanken för
ögonen begav de sig till rum
met i fråga mitt i natten och
bankade på dörren och storma
de in. Något förvånat konstate
rade de att de nyss så späk
behövande elektrikerna var ett
engelskt par till sängs.

\

..

Lika glad är hon för det. Ina under en liten paus
På fredagen ordnades en större
pic-nic i backen av Skit-Inges för att studera snön närmare.
skidresor. Tillsammans var vi
uppemot tvåhundra man som hög in på matstället inne i byn ville inte servera
godsakerna de hade släpat upp i solskenet. flera när vi kom och restaurangen på ho
tellet vid färjan var något överbelastad.
Efter åtta dagars underbar skidåkning var Efter bara någon timme hittade vi dock
det då dags att äntra bussen för att åka ett bord och lyckades någorlunda snart
hem. Avfärden fördröjdes något, i väntan beställa, men efter mer än tre timmar till
på att de hadehunnit byta spännremmen hade fortfarande inte maten kommit.
som höll ihop motorn och generatorn på Vid det laget hade stormen mojnat lite
bussen. Trots denna förtroendeskapande och en del bussar rullade på, vilket gjor
lagning gick färden utan bekymmer till de att vi fick lite bråttom de femhundra
Puttgarden, där tyvärr färjorna låg instor
metrarna ner till bussen. Så efter tio tim
made.
mar i kön kom vi äntligen över och snart
även tillbaka till teknis, lagom till efter
Instormade i Puttgarden
middagslabbarna på måndagen.
Många rykten florerade om vilka färjor
Text: Anders K
som gick och i sådana fall när. I väntan på
färjan gick många iväg för att äta lite mid
Bilder: Anders K, Mie
dag, vilket inte var det lättaste. Det enda

Crror
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ABB-stipendiet -92

Med ABB till Heidelberg
Är du sugen på att jobba utom
lands? Jag fick chansen i somras.
Sommarpraktik hos ABB Cor
porate Research i Heidelberg.
Skulle du tacka nej?

HEIDELBERG ligger utmed Neckar,
strax söder om Frankfurt och Mannheim.
Staden försöker på olika sätt lansera sig
som romantisk och det är väl inte helt
utan orsak. I de centrala delarna har man
lyckats bevara den gamla byggnationen
då Heidelberg blev skonat under kriget.
Största turistmålet är Heidelbergs slott
med anor från 1300-talet och dit kommer
ungefär tre miljoner besökare varje år.
Trots alla turisterna är Heidelberg mest av
allt en studentstad med 30 000 studenter.
Dessutom vimlar staden av amerikaner,
vilket beror på att NATO har en stor bas
där. Nu finns det givetvis en del företag
och industri där också, bl.a. har ABB ett
stort forsknings-centrum där.

Krav på resultat

Att jobba på en forskningslabb, kan det
vara roligt? Javisst! Jag hamnade i en
forskningsgrupp, som sysslade med rök
sensorer vid förbränningar. Där fanns
doktorerna, som tog fram ideer och teore
tiska modeller och där fanns också de
skickliga teknikerna, som framställde pro-

Heidelberg ar en stad med gumla anor och vackra vyer.

totyper och testutrustning. Herr Petri, som
jag jobbade mest med, hade läst motsva 
rande Elektro och Maskin, dessutom var
han en hacker av rang. Men det vill till att

de är duktiga eftersom kraven på resultat
präglar forskarmiljön. Kan man inte
snabbt påvisa lovande resultat så uteblir
de nödvändiga sponsorerna. Forskning är
inte någon skyddad verkstad.

Inget facit

Min uppgift bestod i att hjälpa till att byg
ga upp testutrustning för deras sensorer.
Det var ett omväxlande arbete där jag fick
arbeta mycket med händerna. Jag upp
täckte inte helt oväntat att arbetet på ett
forskningslabb skilde sig mycket från la
borationerna i skolan. Man famlar mer i
mörker eftersom svaren inte finns givna
på förhand. Själv kom jag i kontakt med
detta när jag gjorde mätningar på det jag
byggt upp. Resultaten blev inte alltid vad
jag hade förväntat mig. Mycket tid gick åt
till felsökning, men ibland lossnade det
och då var det en riktig kick. Min handle
dare, Dr Schlile, förklarade lugnt vid en
sådan dag: "Visst har man dagar då allt
verkar att lyckas, men snart kör man fast i
nya problem." Man ska inte ropa hej ...

Sie eller du?

Tyskland bjuder på god mat och gott öl.
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Jag trivdes väldigt bra på jobbet. Lyck
ligtvis accepterade de min till en början
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Om inte företag som ABB fanns ...

•••

skulle dåliga
arbets m i lJ. o·. er

Arbetsskador fö ranl edda av dålig arbetsmiljö kostar varje
år samhälle och fö retag milj ardbelopp. Monoto n arbets-

uppgift med scacisk be lastning, tunga lyft i obekväma ställningar,
monce ings- och cerminalar�ece, o hälsosam
�
luft - orsaken nll en arbetsskada varierar.
ensidige

Men proble men kan åtgärdas. ABB-koncernen satsar kraftige på

fortsätta slå ut
Lo lk 1· fL'4o·. rt1· d.
14

utveckling av produkter som effektiviserar cillverkningen samtidigt so m arbetsmiljön fö rbäccras .

Industrirobotar kan ca över gradning, polering mm, vilket sparar ax
!ar och leder. Tack vare bågsvetsrobotar slipper människor

stå i rök och svecsgaser. Med styr- och övervakningssysce-

mec ABB Master kan enfo rmiga och farliga moment auco maciseras.
ABB erbjuder också ko mplecca ino mhusklimatanläggningar för så 
väl

industri- som ko ntorsmiljö. Genom acc avlägsna föro reningar,

tillföra ren uteluft och

temperera

räcc skapar vi e n god arbets miljö.

Dessutom arbetar ABB intensive med organisacio nsutveckling.
Införandet av målstyrda grupper, arbetsrotatio n och större indivi
duelle ansvar har genomgående betyct färre arbetsskado r.
Om inte företag som ABB fanns skulle dåliga arbetsmiljöer fo rtsät
Vill du veta mer?

ta acc slå ut folk i förtid.

Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB. Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

ABB finns.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

Ännu mera ABB
rätt knaggliga tyska. Jag umgicks mest
med teknikerna och fick då även lära mig
de delar av språket, vilka man inte får lära
sig i skolan, d.v.s. slang och fula ord. An
nars är tyskarna fortfarande väldigt for
mella. Man bör t.ex. inte gå direkt till den
man får hjälp av utan istället går man den
hierarkiska vägen så att ingen känner sig
förbigången. Dessutom är det det här med
titlar. Jag sa Ni till doktorerna och duade
teknikerna. Mycket förundrade var de
över att man i Sverige kunde säga du till
chefen.

Varför inte exjobba utomlands?
Det fanns andra svenskar vid ABB Corpo
rate Research i Heidelberg, bl.a. tre
teknologer från KTH, som gjorde sina
examensarbeten. På fritiden utforskade vi
tillsammans Heidelberg med omnejd.
Heidelberg har flera trevliga pubar och
cafeer och vi fann snart några favoritstäl
len. Den roligaste kvällen hade jag nog
samtidigt som ni här hemma firade mid-

sommar. Då befann vi oss på en s.k.
Volksfest, något som jag inte funnit nå
gon riktig motsvarighet till i Sverige. Det
liknar mest en blandning av tivoli, levan
de musik, mat, öl, många människor i oli
ka åldrar och en härlig stämning.

Inte bara grammatik
Själv hade jag tidigare inte varit utom
lands i någon större omfattning. Nu fick
jag chansen att lära känna ett land på ett
sätt som man knappast får på en semester.
Förut förknippade jag Tyskland mest med
grammatik och Autobahn. Nu har Tysk
land blivit landet med gott bröd, korta
kafferaster, högre löner, dubbade filmer,
gott öl och mycket mer.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack
till ABB och samtidigt uppmana alla E
teknologer att söka stipendiet, det är en
utmärkt chans att få se sig om.

Jan-Olof Vatn E-89

Rik på reslust men fattig
på pengar ?
Är Du en av Dem som har sålt TET-böckerna,
tappat pengarna, erhållit besked om femsiffrig
kvarskatt och känner att det är dags att flytta
utomlands ett tag tills kronofogden har tappat
huvudspåret ?
För övrigt, hur skall Du få råd med flygbiljetten ?

Ett av de lättare sätten är att söka pengar ur de stipendiefonder
som välvilliga penningdonatorer ställer till förfogande.
Emissionen har (genom en av våra säkra informationskällor) fått
nys på två fonder som nyligen ledigkungjorts. De aktuella
resmålen ligger denna gång i USA och Europa.
Se rutorna till höger för information om hur du ansöker.
(Med lite tur får du in en artikel i Emissionen vid hemkomst.)

Samåkning reducerar
kostnaderna avsevärt.
Om du mot allförmo
dan ej skulle erhålla
stipendium och be.
-� stämmer dig för att
_:
� ;) själv bekosta din ut:· �-'>:n tandsvistelse är detta
,
ett tänkbart alternativ.
�.,.,,,�•..·
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Sök stipendiet 93

Stipendiet utdelas till den E-teknolog som
bedöms ha svarat för årets bästa studiep
restation. Med detta avses dels poäng och
betyg från avklarade kurser, dels övriga
insatser som t.ex. kår- och sektionsarbete.
Stipendiet innefattar en bekostad vistelse
vid något av koncernens bolag eller pro
jekt utanför Sverige under våren eller
sommaren 1993.
Du som kan åberopa meriterande studiep
restationer från läsåret 9 l/92(gäller främst
årskurs 2 och 3) bör sätta dig ner en stund
och skriva en ansökan med bestyrkta me
rithandlingar senast den 5 mars.
Eventuella frågor besvaras av Magdalena
Sjöholm, 021-32 31 96 på ABB Corporate
Research. Din ansökan skickar du till:
ABB Corporate Research
Personalavdelningen
721 78 Västerås

STIPENDIUM FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSTUDIER I USA
Sektionen för Elektroteknik vid KTH ledigkungör stipendium ur John och
Karin Engbloms stipendiefond.
Fonden skall möjliggöra studieresor inom telekommunikations-området till
USA för civilingenjörer, som är utbildade vid KTH. Fonden är i första hand
avsedd för den som bedriver eller avser att bedriva forskarstudier.
Utlandsvistelsen bör omfatta minst sex (6) månader.
Ansökan inges till KTH :s registratorskontor senast 1993-03-31. Ange
diarienummer 1 74/93, doss 221.
Upplysningar lämnas av Kansli E , tel 790 8494 eller 790 9170

STIPENDIER FÖR PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOMLANDS
Härmed ledigförklaras stipendier ur Civ ing Anders Malmes fond.
Fonden skall lämna bidrag till studerande inom sektion E som vill göra
praktiktjänstgöring utomlands • främst i England, Tyskland och Frankrike.
Även exemensarbete utomlands kan komma i fråga. Företräde ges dem
som specialiserar sig på starkströmsteknik.
Stipendium utbetalas normalt efter hemkomsten. Förskott (90%) kan dock
utbetalas efter särskild ansökan.
Ytterligar upplysningar lämnas av Kansli E, tel 790 8494 eller 790 9170.
Ansökan skall inges till KTH:s registratorskontor, 100 44 STOCKHOLM
senast 1993-03-31. Ange diarienummer 175/93, dess 221.
Ansökan skall - utöver det sökta beloppets storlek - innehålla
- uppgift om avsedd praktik/examensarbete (kan kompletteras i efterhand)
• gymnasiebetyg, betygsutdrag och, för examen�arbete, helst
rekommendationer från ansvarig handledare
Så snart besked om att praktikplats erhållits skall ansökan kompletteras
med uppgift om detta.
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Seriepremiär

Sista anmälan den 12 Mars kl. 23.58 på Kåren.
Intresserad ?
Kontakta Björn Hansson E-90
alt. Mail till bjornh på VMS.
MITT NAMN A'R SLAOI: I
SAM .SLA DE . JAG H,1 R
VARIT I BR.AN.SCHfN I 15 ÅR.
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Det är bara genom att skriva dåligt
man lär sig att skriva bra.
Samuel Johnson

...Bronislaw Krakus inte tycker om ljudet av motorsågar.
...Örjan Sniis har varit på Solvalla.
...smör är gott.
...Mie vill klå upp alla pojkar.
...skrattet numera ekar i Vax-kab.
...låga betyg betalar sig i längden.
...höga betyg inte gör det.

Gnällspalten
4. TÄNKANDE & TEKNIK,
istället för pengar & placeringar. I tider av hård konkurrens gäller det att
Ekonomi mister dragningskraft till profilera sig. Speciellt gäller detta svenska
där konkurrensen är van
förmån för naturvetenskap, teknik TV-marknaden
sinnigt hård. Det gäller att koppla de pro
och humanism. Tekniska högsko gram man sänder till namnet på kanalen
lan eller Uppsala universitet blir fi och på så sätt vinna i respekt, trovär
nare än Handels. Uppfinnaren blir dighet, publik osv. En del lyckas bra me
dan andra lyckas med att helt vilseföra sin
90-talets hjälte.
(saxat ur Upp & Ner)

publik. Vi tackar Nordic för deras engage
mang för de nordiska kulturerna och ön
skar dem all lycka i framtiden.

RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ RAJ
För att kunna festa behöver man pengar och för att få pengar behöver man ta tentor och
för att ta tentor behöver man festa. En god cirkel, som när man kommit in i den ger ett
härligt liv. Den som har hamnat utanför den goda cirkeln har det inte lätt.
Nu var det meningen att vi här skulle ge tips på hur man tar tentor. Från andra skolor
dimper det ner inbjudningar till sektionens vice ordförande, till diverse kalas. Dessa inb
judningar är till för E -Osquar och E-Osqulda och kommer ofta alldeles försent. Vi pub
licerar här en del av den digra bunt med inbjudningar som förra årets vice, Peter Roos,
erhöll i sitt fack, i hopp om en återupprepning (eller så ni får en uppfattning om vad som
finns). Festa bör man, annars dör man (gammalt feniciskt axiom).
DATUM PRIS
2113 300:·
2713 200:12,13 150:2-4/4 555:3/4 200:29-30/4 900:7 -10/5 560:30/5 99:-

PLATS
Finland
Stockholm
Stockholm
Linköping
Stockholm
Uppsala
Lund
Stockholm

iiiiiiefi�
ffiiii
-----;::B

SEKTION
TelmologFöreningen
OdontologFöreningen
Ekonomerna
Datatånik
OdontologFöreningen
TelmologFöreningen
Elei<tro
Sjukgymnasterna
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FESITYP
ÅRSFEST: oxcursion, sittning. bastu
HERRMIDDAG: middag
HERRMIDDAG: middag
DÖMD: Darttävling. sittningar. studiebesök
DAMMIDDAG: middag
FORSRÄNNING: lunch. 2 sittningar, forsmining
SVOLDER: studiebesök. 3 vikingafester. sittning
PASTAFROSSA: sittning

N OR DIC
15.00-16.00 Santa Barbara
Amerikansk serie.
18.00 Gänget och jag
Amerikansk serie i 50-talsmiliö.
18.30 Laverne och Shirley
Amerikansk serie om två kvinnors öden och
äventyr.
19.00 Glamour
Amerikansk serie.
20.00 Deomutbara
Amerikansk agentserie. Ett historiskt mord.
Del 2 av 2.
21.00-22.55 Look Wbat's Happened to
Rosemary's Baby
Amerikansk thriller från 1976 med Patty Duke
Astin, Ray Milland. Ruth Gordon m fl. Regi:
Sam O'Steen. Detta ar den uppföljande TV·
filmen till ett av vår tids ockulta mästerverk.
Den till hälften mänskliga sonen av Satan
växer upp, och praktiserar sin passion för
demoner och ondska.

4 SAJOI"\

l L.L1tL

�ll!TlftVIJlå

TU�LA-c oe-H- ri; it.

31

