�

.

-

.

.

..

..
'- ' ::>
••• ..
�

(:.

nnsr

�

�

I

�

�

Redaktionssidan

Hej på er i den (snart)
vårljusa morgonen
På grund av att några äldre kamrater har slutat har vi upptäckt att vi
skulle behöva fler emitteurer. Är du intresserad av foto, sprudlar av
ideer till spännande artiklar, känner på dig att du är skolans bästa
decwrite-hacker eller av
någon annan anledning
tycker att det skulle vara
. kul att göra en tidning så
kontakta mig eller någon
annan emitteur.

I

Tyvärr blev det inget
SNO-ord i det här num
ret. Om det är jag eller
SNO som fixat till det
vet jag inte, men jag vet
att vi pratade om det förra veckan.

Jaha, mina planer på ett
: kalendarium kom av sig
totalt. Ett försök kom
mer här:
21/4
27 /4
30/4
4/5
15/5
Che ser ännu sämre ut än vanligt.
Bilden publiceras efter starka påtryck
ningar från redaktionen.

Gurkagasque
Vitvinsprovning
Vårbal
SM
Quarneval

Vi ses pli. v/J.rbalen
Che/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 att 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 vårt brevfack i funkrummet i XIl:en el
ler 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 läm
nas i Emissionens brevfack eller direkt till en emitteur.
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Solen börjar åter skina och jag
känner att livet återvänder. Jag
känner mig extra styrkt då jag
inser att påsken närmar sig, inte
ens tanken på att det samtidigt
kommer ett antal tentor skräm
mer mig just nu. Jag är helt enk
elt glad!

SOM NI ALLA VET så händer det en
hel del på kåren och för den delen även en
hel del på skolan. Det är stiftelsefrågan,
kårobligatoriet, byggnadsplanering, KTH2000 och allmänna omstruktureringspla
ner.
För att alla skall ha möjlighet att hänga
med så har jag satt in alla papper som jag
får från kåren och de intemremissvar som
görs i en pärm. Pärmen som är röd och

har texten "KÅREN" på ryggen kan
återfinnas i funkrummet.

Läs gärna alla styrelseöverläggnings
träffs- och sektionsmötesprotokoll som
sitter uppsatta vid bullarna i läsvänlig
höjd. I dessa står det mesta som är ak
tuellt. Sist men inte minst så kan ni prata
med våra KF-ledamöter.

Eftersom allting i vår omgivning håller
på att ändras så bör även vi göra någon
liten förändring eller åtminstone en upp
strukturering. Eftersom man inte får bör
ja slöa till sig i solen så tänkte vi påbörja
en uppstrukturering av sektionsekono
min. De som kommer att syssla med det
ta kommer att gå under namnet ekono
migruppen då det hela kommer igång.

Har ni ideer inom detta område så får ni
gärna prata med mig eller Åsa.

Tjohej!

Vill ni bara prata så där allmänt så går
det bra det också, jag behöver inte göra
några fler hemtal till extrakursen i
TET 1 ...

Lev väl, vi ses pli. vb.rbalen,
Anna, E-ordf.

göra och skicka ut inbjudningar till andra
högskolor om vårbalsdagama samt att
ordna mottagningen av gästerna och för
festandet till vårbalen.

Sedan sist har det hänt både det
ena och det andra. Jag och
många med mig har till exempel
varit på ettans spex och fest, som
var urkul!
APROPÅ FESTER förresten, så har vår
balskommitten kommit en bra bit på väg
med sitt fixande inför vårbalsdagama.
Vårbalskommitten består av elektriker
från diverse årskurser. Dess jobb är att

Om Du tycker att det skulle vara roligt att
träffa studenter från andra universitet och
högskolor, fira att det är vår, sätta på Dig
overallen, se Stockholm uppifrån eller
helt enkelt att bara gå på fest, passa då på
att gå på overallsittningen den 29:e april.

Semlor
I måndags och tisdags var hela Sing-Sing
proppat med gymnasister mestadels från
hela Storstockholm, men även några få
uppifrån Falun hade hittat hit. De kom vid
tre-tiden för att lyssna till några olika per-

soner som talade om hur det är att gå här
på Teknis. Sedan var det dags att tränga
sig in i F2 där overallklädda elektriker
förutom att svara på deras frågor bjöd på
semlor med vita florsocker-epsilon på
locken. MUMS!

Ha en lattjo pli.sk!
Vi ses under vb.rbalsdagarna!
Åsa

Lär dig vågröra på Qrock!
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Studievägledningen...

Lite smått och gott
om ditt och datt
Vid det här laget har vi redan haft information för årskurs tre ang
ående val av inriktning, men det kan nog ändå vara på sin plats med
en liten påminnelse.
VALBLANKETTEN ska vara studievä

gledningen tillhanda senast:

I: :l#Oi&rtfi:M'.OiiH

Alla som tänker läsa kurser i årskurs fyra
och uppåt ska lämna in blanketten!

Exjobb - vad gäller egentligen?!

Dessutom ska, innan arbetet påbörjas, ett
"kontrakt" upprättas med beskrivning av
examensarbetet, krav etc. Där ska finnas
en specificering av de tre delarna, en tids
plan, ekonomi, vem som är handledare
och examinator. Kontraktet ska sedan sig
neras av parterna, d v s teknolog, handle
dare och examinator.

Exjobb i sommar

Många äro ryktena som florerar angående
examensarbetet... Så här ligger det till!
Alla teknologer som är antagna 1991 eller
senare ska utföra ett examensarbete på 20
poäng. De som antagits tidigare ges möj
lighet att utföra ett sådant examensarbete,
men de måste då ha 188 poäng i sin exa
men, d v s läsa kurser för 168 poäng som
vanligt. Examensarbetet på 20 poäng ska
bestå av tre delar, som alla är iika viktiga:

Om du ska göra ditt examensarbete i som
mar kan du söka studiemedel för den
perioden. Du behöver då ett intyg på en
blankett som du får hos oss på Stv!E. Du
får pengarna utan meritprövning. Det är
det gångna läsårets studieprestationer som
ligger till grund för hösttermins eventuella
bidrag och lån, alltså inte examensarbe
tets utfall.

• Sätta sig in i problemet/ämnesområdet

Sommarkurser för E-91

• Utföra ett självständigt arbete

För att hjälpa den ganska stora grupp
E-91:or som det har gått lite knackigt för
kommer vi att anordna ett antal extrakur
ser i sommar. Vektor och TET del 1 ges

• Skriftlig rapport med opponentförfaran
de

och tenteras före midsommar, medan
Funken går i augusti med tenta innan om
tentaperioden börjar. Det är frågan om
heltidsstudier, så räkna inte med att hinna
jobba samtidigt!
Bindande anmälan till StvlE senast den
3/5.

Praktikregler för 1993
Liksom förra året gäller lite snällare regler
för miljöpraktiken. Nu räknas även jord
och skogsbruk, lager- och renhållningsar
bete, servicearbete i affär och andra för
säljningsställen, arbete inom vård samt
chaufför, dock ej taxi. Att arbeta som
väktare är inte heller godkänt. Dessa reg
ler gäller alltså endast för praktikarbeten
utförda under 1992 och 1993. Övriga reg
ler hittar du i studiehandboken.
Nu skriker min mage att det får vara slut
för den här gången, t o m jag börjar trött
na på polkagrisarna - kom hit själv så får
du se hur gott gris nummer etthundratju
gosju smakar!
Hoppas att ni alla får ett härligt äggande
påsklov!!

Lotta Pli. Stvl-E

Snyggaste musiken, billigaste artisterna - Qrock!
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Kårpamp!?

Jaha. Då var det återigen dags
att få skrivkramp för att hinna
med manusstopp. Den har gån
gen handlar det om valberednin
gen på studentkåren.
HÖSTEN BÖRJAR ju närma sig (re
dan?), och det betyder att vi behöver nytt
folk på kåren. De platser som är aktuella
är:

Heltid

Kårordförande, Förvaltningschef, Studie
sociala utskottets ordförande och Pro
grammutskottets ordförande

Halvtid

Intresse

Är du intresserad av någon av posterna,
eller känner du någon som du tror skulle
passa, ring mig på tel 735 46 33 eller Ja
cob Tardell på tel 790 61 07. Eller varför
inte skicka ett e-mail till stuo@ths.kth.se.

Georg Kullgren@elixir.e.kth.se

öJt igt
:

Ta1rd�·A...!S:.iwitha1ctiiib.,.11��- .rMffi'an i

Kårfullrifäktig�; övriga lejfrriöi:ef i Kår
styrelsen, RevfäortL
· Förvaltningsut
· · •· ·= =·.=Q.
·= =·=ql{
skottets ledamöter .· · • · · · ·

glödlampa

Tillhör du dem som brukar vak
na klockan tre på natten och
undra "Hur många personer be
hövs det egentligen för att skru
va i en glödlampa"? Var inte
orolig! Emissionen har svaren på
de vanligaste frågorna i detta
ämne. Så nu kan ni sova lugnt på
nätterna.

Fr�ga: Hur många amerikanska turister
behövs det för att skruva i en glödlampa?
Svar: Två. En som skruvar i lampan och
en som säger "We've got much better
light bulbs back in the States".
Fråga: Hur många vattenfestivalbesökare
behövs det för att skruva i en glödlampa?
Svar: 87 943. En som skruvar i lampan
och 87 942 som storögt beundrar evene
manget.

Fråga: Hur många skotska turister be
hövs det för att skruva i en glödlampa?
Svar: "Don't worry about me. I'll just sit
here in the dark".

Fråga: Hur många Söder-poeter behövs
det för att skruva i en glödlampa?
Svar: Två. En som skruvar i lampan och
en som skriver en tonsatt dikt om hur fin
den gamla lampan var.
Fråga: Hur många knarkare behövs det
för att skruva i en glödlampa?
Svar: "Fan, alltså... det känns liksom som
mörkret, va?"
Fråga: Hur många surrealister behövs det
för att skruva i en glödlampa?
Svar: Två. En som håller i giraffen och
en som fyller badkaret med verktyg i
självlysande färger.

Svar: Bara en, men det kan ta upp till fem
år för att få det gjort.

Fråga: Hur många marxister behövs det
för att skruva i en glödlampa?
Svar: Ingen. Glödlampan innehåller fröet
till sin egen revolution.

Fråga: Hur många ryska handbollsspelare
behövs det för att skruva i en glödlampa?
Svar: Två. En som skruvar i lampan
ochen som punktmarkerar Magnus Wis
lander.

Fråga: Hur många orgeljazzdiggare be
hövs det för att skruva i en glödlampa?
Svar: (gäll, förolämpad röst) DET DÄR
VAR INTE ROLIGT!

Frtm Nöjesguiden 9/92 och 10/92

Fråga: Hur många filmstuderande behövs
det för att skruva i en glödlampa?

Känner du JQ, Palle eller Jan Banan? Då måste du gå på Qrock!
5

Vinna eller...

De stora mästerskapens
afton
Efter en vecka av total norsk do
minans i de svenska skidspåren
var det dags för riktiga sporter.
Grenarna för kvällen var ölhäfv, flipper,
bordshockey och dart.
De stora giganternas tvekamper utspela
des i XII:en. Asagudarnas avkommor Val
hall anordnade EM i ölhäfv. Mången var
den elektriker som fick höra att sin dröm tid i denna ädla sport underkändes på så
lösa grunder som snusk. Som väntat ute
blev outsiderna som kunnat hotat de väl
etablerade ölhäfvarna i Valhall. Spelen vi
sade att det krävs att man varit med förr.
Total dominans i såväl flaska som liter
uppvisades från dessa skinnvästklädda
vikingar.
I Iegationsrummet utspelades de hårdaste
kamperna som skådats i en hockeyrink på
många år. Slagskotten och svordomarna
haglade. Det enda som saknades publiken
var snusspända läppar och utskällda do
mare. En dopingkontroll hade förmodli
gen diskvalificerat mången av de inblan
dade kombattanterna.
Darttävlingen var uppdelad i olika klasser.
Då antalet kvinnliga tävlande var något
lågt fick Osqulda vara med och tävla mot
Osquar. När pilhaglandet lugnat sig stod

Ingen blåbärssoppa här inte
det klart att Örjan och Åke tagit sig till
finalen, vilken den sistnämnde tog hem.
Det uppskattade nya inslaget flipperspelet
fick också det vara med under kvällen.
Det ruskades hit och dit och poängen flö
dade så det stod härliga till.

Tävlingarna lockade förstås storpublik,
till och med självaste hexdoktorn Stellan
smög om kring i Xll:en och åskådade spe
len.

I med V&S:s bästa vinkännare och föredragshållare. Komplett provning på ca 2,5-

> ( 3 h ti 27 april kl. 18.30 i Xllen. I priset (80 kr, betalas senast 21 april) ingår allt
/ inkl. viner och tilltugg. Anmäl dig och dina kompisar SNARAST på vår tavla i
} Xll:en eller ring oss.
/
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Anders

Grenverket

Det är unikt med ett företag
som har så många grenar i sin
verksamhet som Televerket.
Inom områdena kommunika
tion och information har vi
omkring femtio bolag och
företag med uppdrag alltifrån
högteknologisk forskning till
avancerad tillverknings
industri.
För att grenarna i Televerket
ska fortsätta växa ställer alla
medarbetare stora krav på sig,
och det har gett resultat. Vi
ligger långt
framme på
världs
marknaden
inom många spännande om
råden och har förnyat verksam
heten hemma i Sverige.

Vi har ett brett sortiment
för datakommunikation och vi
är världsledande i system som
bygger på radiovågen, univer
sums snabbaste medium. Vi
utvecklar system för optisk
kommunikation, talteknologi,
språkomvandling, bildtelefoni
och ergonomi.
Televerket har nått resultat
och lösningar på problem
ingen vågade drömma om för
tjugo år sedan. Bara via
telefonen kan du idag nå
500 miljoner människor!
.. lf Ett ekollon behöver
inte tänka att det
ska lära sig bygga en
ek, koderna för
växande finns lagra
de sedan årmiljoner.
Kunde ekollonet
tänka skulle förmodligen ingen
ek bli byggd, tanken skulle vara
alltför svindlande.
Människans kreativa
förmåga är så oändligt mycket

större än hon själv vågar tro.
Med forskning, utveckling och
förnyelse kommer ändå erfaren
heterna och upptäckterna efter
hand, framstegen sker ett efter
ett.
I framtiden kommer vi att
behöva fler duktiga med
arbetare, tex tekniker, ekono
mer och marknadsförare.
Om din ide med ditt liv bla
innefattar att anta utmaningar
inom ljud, text, data och bild
så sammanfaller den med vår
affärside: Kommunikation alla
till alla.

Il

Ericsson

High-tech på
mikronivå
Ericsson-enheten Micro Technology Group hål
ler till i Kista och är Ericssonkoncernens cen
trum för mikroelektronik utveckling. Mindre
och snabbare är nyckelorden för många av
Ericssons produkter för att vara konkurrens
kraftiga på en världsmarknad, inte minst Sveri
ge, där telemarknaden alltmer avregleras,
många nya operatörer slåss om kundernas
"gunst".
PÅ KRETSNIVÅ satsar Ericsson på skräddarsydda kompo
nenter, så kallade ASICs (Application Specific Integrated
Circuits). För att få reda på mer träffade vi Jörgen Hjert på
Micro Technology Group.

kvalitetsgranskar även de tekniska framsteg inom mikroelektroniken
som Ericssons bolag runt om i världen står för.

Intressant att notera, är den noggrannhet, med vilken man måste till
se att kretsarna INTE skickar ut störande elektromagnetisk strålning.
Med dagens kompakta integrerade kretsar packade i moduler som i
sin tur sitter packade på kretskort blir detta en självklarhet för att
klara de mycket stränga normer som 1996 blir lagstadgade.

Det är kraftiga datorsystem som krävs för att simulera kretsarna och
systemen i alla möjliga och omöjliga situationer. Morgondagens
Konstruktörer blir mer som programmerare. Självklart måste man ha
en gedigen elektronik-bakgrund, för att kunna förstå. "Lödpennan
idag, det är tangentbordet".

"Jag jobbar med att tillämpa vad IC-teknologin kan göra för
Ericssons produkter. Hur kan vi utnyttja den potential som
finns i dagens och morgondagens halvledarteknologi?"
Här handlar det om att jobba på teknikens framkant. En
grundpelare för Ericsson idag, och en dörr inför framtida
framgång, är de nya effektiva kretsar som ser dagens ljus hos
Micro Technology- enheten .. "Gör vi inte det här idag. får vi
inte några konkurrenskraftiga produkter i morgon". Enheten
fungerar som ett kompetenscentra som stöder andra utveck
lingsenheter i Sverige och runt om i världen.
När tekniken är så pass ny behövs ingenjörer som har färska
kunskaper. Jörgen pratar om "oslipade diamanter" direkt från
Teknis som är tända på att jobba med spjutspetsteknologi.

Noggranna krav

När Micro Technology Group börjar med framtagandet av en
ny Integrated Circuit, IC, lägger man ner mycket jobb på
kravspecifikationen. Att klämma in många transistorer på en
kiselplatta är ganska lätt, men att kombinera rätt produktion
steknik med rätt komponenter för att uppnå optimal effektivi
tet i en specifik IC kan bli nog så knepigt. Detta kan dock
uppnås mycket enklare om de som skall ta fram IC:n på ett
tidigt stadium samarbetar med beställaren. Tillsammans kan
de diskutera vilka teknikmöjligheter som finns, och vad de
innebär för både produktionen och den slutliga produkten.
Detta resulterar i en tydlig och väl utformad kravspecifikation
som underlättar det slutliga framtagandet avsevärt: "Ingen
ting blir bättre än underlagen till produkten.''
När så kravspecifikationen väl är klar tar Micro Technology
själva eller i samarbete med kund fram en provad och verifie
rad krets. Det finns varken tid eller pengar att prova sig fram
med prototyper. "När ett varv tar minst ett halvår, måste vi
göra rätt första gången. Konkurrensmässigt. skulle vi annars
komma efter". Enheten har arbetat fram noggranna krav på
metodik, hjälpmedel och datorkraft. De sammanställer och
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Bah, bah, bopity bag, snö
eller

Det s-vänger om fossilerna
För några veckor sedan gavs
möjligheten att få uppleva en
Magisk Natt med Sveriges bästa
studentorkester, d. v. s. SMusK
(take that, Osquar Mutter!).
Emissionen fanns givetvis på
plats, trots att det krävdes en
mycket lång resa för att ta sig till
evenemanget.
QUONSÄREN ÄGDE RUM bortom

civilisationens yttersta utpost, nämligen i
Skärholmen. Publiken satt förväntansfullt
i bänkarna och Skalärmusiken anno
1992/93 var redo. Showen kunde börja.
Föreställningen var en fröjd för
öron(SMusK) och ögon(Skaletten), med
mycket musik, sång, dans och roliga sket
cher. Bland slagdängorna märktes "Latin
Goes Ska", "Black Bottom Stomp" och
"Polka Dot Rag", och som specialeffekter
användes bl.a. Skaletten, Skeletten,
Sprretten, The Toodlededum Sisters, ja
allt ni kan tänka er(åtminstone i sista
låten).
Som många säkert vet försöker SMusK
slå ett världsrekord, nämligen "Världens
långsammaste rag". För att uppnå sitt mål
spelar man en takt ur ragen per år(den
musikintresserade som vill höra hela
ragen kommer att få gå på en hel del
SMusK-quonsärer i framtiden... ). I år spe
lades takt fem.

Showen i sin helhet var suveränt bra, och
publiken hade lika toppenkul som
SMusK. En verklig höjdarquonsär! !
Efter quonsären var det dags för quonsär
fest på hemlig ort. Medlemmarna i
SMusK och Skaletten bordade ett special
abonnerat tåg tillsammans med valda de
lar av publiken. Tåget gled ut i natten,
synbart mot en plats ännu längre bort än
Skärholmen(jo, det går faktiskt!)... men
vid Alby station vände tåget.
I den vagn där artikelförfattaren befann
sig bjöd några SMusK-medlemmar på
schysst musik, som inspirerade ett antal
Osquar och Osqulda till dans. Det fanns
också möjlighet att investera sitt studie-

bidrag i malt-Zingo. Stämningen var defi
nitivt på topp medan station efter station
passerades. En misstanke dök upp i
undertecknads hjärna om vilken den
"hemliga orten" var.a.
Mycket riktigt. Vid Teknis var det dags
att stiga av och förpassa sig till BPA
gasquen, där en fantastiskt rolig fest bör
jade. Mycket sjungande(oftast "sjöngs"
flera olika sånger samtidigt), mycket gott
krubb och mycket mycket kul!!
Ni som missade detta höjdararr i år måste
absolut gå nästa år, för detta var sannerli
gen en Magisk Natt med SMusK!

Stefan

Inbjudan till

Stora Phlögartäflan 1993

Vore det inte härligt att klå de där kaxiga
flygarna på deras egen bakgård???

Stora Phliigartäflan är en årligen återkom
mande flygkonstruktionstävling, som
avgörs under avslappnade former vid Ug
glevikskällan i Lill-Jansskogen. Reglerna
äro enkla: alla material och de flesta fula
tricks är tillåtna för att övertyga phliigdi
rectoriatet om flygetygets förträfflighet.
Vid bedömningen tas inte bara hänsyn till
förmodligen obefintliga flygegenskaper
utan även till originalitet, nytänkande, un-

derhållningsvärde samt marknadsföring
sknep. Betonas bör det allerstädes när
varande humoristiska inslaget.

Täflingen kommer att gå av stapeln den
tredje maj innevarande år. Klockan 15.15
begynner tillställningen med presentation
av farkosterna på Flygs borggård, varefter
det blir gåsmarsch till täflingsområdet.
Kvällen avslutas med prisutdelning och
pub i T -centralen.

I

Phliig :1.
t
Henrik
08 - 661 39 1rm��.��_.....,�
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Sam Siade

Serier i Emissionen
Elektro
•
segrar I

volleyboll!
Tidigt en lördagmorgon den
trettonde mars samlades en
skara trötta elektriker för att
ställa upp i skolans mästerskap
i volleyboll. Efter en slö start
hämtade sig laget, Nolleykoll Il,
och vann resten av matcherna
vilket var nog för seger i turne
ringen. Härnäst väntar student
SM i volleyboll i Linköping.

TURNERINGEN som ägde rum i den

nya idrottshallen var en tävling i tre
klasser, herr, dam och mixed. I herrklas
sen ställde fem lag upp och matcherna
spelades i serieform. Nolleykoll TT som
ställde upp i den sistnämnda, formerade
sig starkt i en böjd sexa med två
komplement. Laget best.år förutom la
gets kapten Martin Eriksson av Thomas
Östman, Lars-Erik Hellbeck, Mark Van
Gemst, Conny Karlsson och Michael
Wesselgren.

I förra numret av Emissionen presenterades en ny serie, Sam
Siade, privatdetetektiv.

DEN TECKNAS av Andre Heinonen och skildrar, liksom den älskade Ture
Teknolog, vår vardag med glimten i ögat. Ture tecknas av Joakim Quensel, JQ, som
skickligt knåpar ihop en sida till varje nummer. Dessutom har vi Övningsassar av
Michael Broqvist och Error av Mie Sörqvist. Övningsassar har en handling som
kräver att man kommer ihåg de föregående stripparna vilket gör den mindre populär
hos E92 då de inte ens har haft en chans att läsa alla men de har i alla fall fått en
resume

Red
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Heinonen

/<193

Roligt värre

Utan större förhoppningar om vare sig
setvinst eller matchvinst, gick laget ut på
plan för att ha kul (det viktigaste är inte
att vinna utan att komma först)[Eller:
"Att vinna är inte allt, det är det enda" Red. Anm.]. I den första matchen bjöds
på hårt motstånd och Nolleykoll Il förlo
rade endast ett set. Resten av matcherna
var jämna, men till fördel för Nolleykoll
Il som inte förlorade ett set. Och den
förut hägrande segertrofen fanns nu i
Elektros ägo.
Som följd av denna seger skickas Nol
leykoll Il att försvara KTHs färger i
Student- SM som i år äger rum i Linkö
ping den 24-25 april.

Michael

@/ff3 Awou' HE1Wowiw

Fo'.r5. ,:inet:. , KA� Nll..

Har du Mek kvar? Lyssna på Stator på Qrock!
12

Civilingenjörer!
ABB är med i byggandet
av Mätarbanan - ett av
Sveriges största anlägg
ningsprojekt.
Elevgruppen-92:2 är sam
lad vid ett av de moderna
snabbtåg som kommer
att ge resenärerna högre
komfort och ca 40 %
kortare restid mellan
Västerås och Stockholm/
Örebro.

Med en väl genomtänkt elevingenjörsutbildning

Asea Brown Boveri
erbJu
• der en bra start
i arbetslivet.

erbjuder vi nyutexaminerade civilingenjörer

en bra start i yrkeslivet. Det har vi gjort alltsedan den första elevkursen startade
1905 i Västerås och det tänker vi fortsätta
med. Idag spänner programmet över
15 månader - huvudsakligen värdefull och omväxlande praktik. Vi har även lagt in
ett antal teoretiska avsnitt i utbildningen.

Du börjar i Västerås.

Kursen kombinerar en grundlig genomgång av koncernen med varierande praktik
etappvis inom tre olika bolag. Du får växla mellan olika arbetsuppgifter och kan
samtidigt se vilket affärs- och teknikområde du trivs bäst med. Parallellt deltar du i
språkkurser och seminarier i bland annat marknadsföring, förhandlings-, presenta
tions- och kommunikationsteknik.

Ett halvår utomlands.
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer du att arbeta vid något av våra utländ
ska bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i 140 länder världen över. Det innebär stora
möjligheter i valet av utlandsplacering.

Du som vill veta mer!
Asea Brown Boveri är
en av världens ledande
koncerner inom elektro
tekniken.
Företagsgruppen har
ca 2 1 5 000 anställda
worldwide och omsätter
ca 1 80 miljarder Kr.

Asea Brown Boveri - en internationell koncern med kraftig satsning på forskning
och utveckling. Här finns många intressanta jobb för unga tekniker. Och en mer
spännande start än vår elevingenjörsutbildning är svår att hitta.
Ta chansen. Nästa kurs börjar I september 1993. Skicka din ansökan senast 14 april
till ABB Support, avd. PA, 721 83 VÄSTERÅS. Ulla Andersson, 021-32 53 80, är kurs
ansvarig. Vill du veta mer, kontakta Ulla eller
Fredrik Dahlmark, 021-32 17 34, elevingenjör 1991-92.
ABB Atom, ABB Infosystems och kraftbolagen
i Ludvika har egna elevutbildningar.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

Ser du stjärnan...

oto

Det var en kall lördagsnatt. Elkretstentan var
över. Då tog jag min kamera och smög mig
olovandes tillsammans med Mattias in på SJs
bangård i Älvsjö. Mina fingrar frös till is i det
snöiga landskapet, stativet krånglade och
klockan började närma sig midnatt. Allt detta
för en bild...
DET ÄR ALLTID ROLIGT med leksaker. Själv hade jag
fått ett stjärnfilter i j ulklapp och det tycker i alla fall jag är
en skojig leksak.

Konstruktionen är enkel. Det är en glasskiva som är rispad
med mycket tunna "streck" i olika riktningar så att varje
ljuskälla blir... ja titta på bilderna istället.

Mera filter

Nu var det här med filter vansinnigt roligt, så naturligtvis
vill jag ha fler. Ett annat kul filter är ett neoblått. Det har
blivit omåttligt populärt hos reklambyråer, filmare och foto
grafer eftersom det ger en jättehärlig, knallblå himmel. Så
nästa gång ni tittar i en resebroschyr tänk på att de kanske
ljuger. Himlen kanske är svenskt höstgrå och inte alls så
vacker.
Om du har vänner som inte gör sig på bild kanske det är en
bra investering att köpa ett softfilter. Det mjukar till det
mesta. Pröva det Che...

Mie och Mattias

14
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Huvuddvärgsignal. På bangården kan man lätt snubbla över dessa intressanta prylar, som har det logiska namnet huvuddvärgsig
naler. I det här fallet lyser det " stopp" eftersom den övre lampan (som i verkligheten är röd) lyser och de horisontella vita är tända.
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Festa mera

Gurkagasque
Den årliga stora gurkagasquen i Västerås som
ordnas av Elektrosektionen går i år av stapeln
onsdagen den 21 april.

DIT TAR MAN sig med buss (hett tips för avreseplats är
Millespottan) som ingår i biljettpriset. Vid ankomsten möts
man av gurkan och Västeråsteknologer. På schemat finns då
debatt med ett stort företag i Västerås, sittning i kårhuset och
sedan ges en chans att svinga de lurviga på efterköret. Biljet
ter till efterköret säljs till tjejer vid högskolan och vårdhögs
kolan.

I korthet
Dag: 21 april
Pengar: ca 1 10:Biljetter säljes av Martin Eriksson, Tommy Höbner och Mi
chael "Vesslan" Wesselgren (samtliga åk 3).

Välkomna
0

Angra kan inte användas just nu ...

Trött på decwrite? Behöver du
skicka en binärfil till din polare
i Åinål? Tycker du att FTP sak
nar ett bra användargränss
nitt? Har du snott lite C-kod av
polaren som behöver frächas
upp? Tycker du att den xv du
använder nu är för långsam?
Är telnet värdelöst när du mud
dar? Undrar du var alla spel
finns? Har du hackat ihop nå
got som du tror/vet att andra
har nytta av?

DÅ KAN DU KOLLA under hacks.
Precis som på NADA har nu även
Elektro en hacksarea, inte lika stor kan
ske, men ändå. Här finns alla de pro
gram som systemgruppen inte kan eller
har tid att sköta.

16

du
hacks
hittar
under
/usr I local /hacks som är en del av
filsystemet AFS. Är du bara intresserad
av att köra programmen skriver du
/usr/local/hacks/bin/prograrrnarrn.
Tycker du att det är jobbigt att skriva allt
detta varje gång, kan du lägga till sökvä
gen till hacks i din PATH-variabel. Vet
du inte hur man gör detta står det beskri
vet i kommandot help (under -> pro
gramförteckning -> hacks) och i man
sidan till din kommandotalk.
På hacks finns för närvarande ca 50
spel-, hjälp- och nyttoprogram. Alla
skall ha egna man-sidor som du når med
hman
(även det finns under
/usr/ local/hacks /bin), eller ge
nom att ändra din MANPATH-variabel.
Det finns även en del textfiler under
/usr/ local/hacks/doc och en
ständigt ökande mängd elisp-program
under /usr/ local/hacks/elisp.
Där hittar du även en lokal patch till

gnus, swegnu s , som ger rätt sven
ska tecken.

När något av programmen under hacks
inte funkar så skall du inte ramla bort till
systemgruppen och be om hjälp. Istället
kollar du vem som har lagt upp pro
grammet med l s -1 och kontaktar ho
nom/henne, företrädesvis via datorpost.
Det går även bra att skicka datorpost till
hacks@elixir . e . kth . se. Mer ge
nerella frågor får du gärna posta i
elektro . data (UseNet). Och det
skall du verkligen göra om det är något
du undrar nu när du läser detta.
Om du kompilerat upp något du tycker
saknas, så kontakta någon i hacksgrup
pen, eller skriv
datorpost till
hacks@elixi r . e . kth . se, så kan
vi kan installera det i hacks.

Hacksgruppen
- vi so.m alltid finns i Q
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NAR:

Lördagen den
2� April, Kl 1 800

VAR:

I Q-hus foajen
Osquldas väg 4

HUR:

Konsultera
Q Rock guiden.

VARFÖR: Fråga någon som
varit på Rock I 1 2:an -....
tidigare så förstår du! ...........

-- � -----------------------------------------------------------------

..

Q Rock guiden

dtgi'f:i· �tt

Förvissa
det är d��
24 april, klockan 1soo samt att
du står utanför Q-husfoajen.
Betala O Kr i inträde och gå in.
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Det här är Just e s;;
under nytt namn.
De spelar rockcovers med egna texter om tentaångest
och den till synes omöjliga mekanikkursen.
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Placeras in i
flödesschemat
vid behov.

Atr:iJMi å i;; %Ndå JMMiJm%;;;.ik
(Blir det nån scensh6� tro?)
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d!(iifillBlm1111+
Väl;;;t :;z i21zfi)m 0j)ii]1Ji äV ;i;ill J1)i ��d�as
låtar i blues-rock stil har dom utlovat.
(Vem/an är Åke?)

He�· }�h!h�d; /�tar
Inga covers här inte!
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Pojkarna spelar rockcovers

Här är ;�Jj'j;J/Jd faM t'ef:N. @i'g }jiifoJ 'j}J JdJlkå Mh lk�f'ker "Yo!"
dvs kvällens rap-bidrag.
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Vad Yorshiuar�
men bandets
enda bandmed/em påstår att det är egen
"Data-Pop-Techno" som skallframföras.

Är pu,/k tJJri4MJi.ikik tiJiiliid in1e då!
Här är två killar som blåser 6'b'fr (llla fördomar.
(Ryklet säger att dom kör
fl& : 1J'D'fart.)
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Spelar sist och det är en b;� ;;;J�;;; ii�l a;; 1fa�'i14hela kvällen.
Har du inte sett dom här kunde du lika gärna ha stånnat. fte.mma.
De är rru!d/ör tredje året i rad och river av sina rock
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med stökig 60-tals roc" n roll

Åk hem. sov,. och\
dröm orri drets<<
··
happening . .. · , ·

Späckhuggare

För treans fromma (och för den
fyra som tänker gå femman) har
vi, ett antal erfarna och vackra
teknologer, sammanställt en lat
hund till det stora valet. Här kan
du få reda på det som inte står i
studiehandboken och valbro
schyren...
OBS! Artikelförfattarna tar inget ansvar
för eventuella förändringar som institutio
nerna får för sig att genomföra!
För synpunkter på kurserna tackar vi föl
jande personer: Richard Anderberg, Erik
Baker, Ola Bovallius, Mårten Hahn, Ste
fan Hansson, Patrik Hellberg, Janne Gra
pe, Eva Jedermark, Helena Neihoff, Jacob
Norrby, Kenneth Sandberg, Carl-Mikael
Zetterling m.fl.

ValExtra
CB016 Tyska, fk

Bra för den som vill frescha upp sina
gamla undanlagrade tyskakunskaper. Har
dock tyvärr en tendens att kollidera sche
mamässigt med andra kurser. Läraren är
dock så flexibel att man kan byta grupp
efter behov.

CB018 Tyska, gk

Gick för första gången 1991 och hade vis
sa inkörningsproblem, som bl a en rätt då
lig kursbok. Inte alltför hårt tempo, men
man lär sig inte heller mer tyska än man
behöver.

CB020 Spanska, gk

En nyttig kurs där man lär sig spanska.
Den tekniska spanskan är dock något onö
dig. Liksom övriga språkkurser jobbiga
poäng.

lappning med högnivån när det gäller me
toder och algoritmer. Om du tvekar mel
lan högnivån och simulan, och inte har tid
att läsa båda, så välj simulan, den ger mer.
Programmeringslabbar som kräver tid!
Lätt tenta om man redan läst högnivån.

DB388 Översättarteknik

En avancerad kurs i hackeri. Trevlig.
Strulig laboration men den är under förän
dring. Ett stort projekt ingår med mycket
hackande.

EA123 Elektromagnetisk
fältteori

Fortsättning på TET-kurserna. Har rykte
om sig att vara svår, men är t o m ännu
värre... dock kul med mycket matte

CB040 Japankunskap, gk

En tung kurs med 2/3 språk och 1/3 kul
tur. En bra kurs men ingenting man glider
igenom.

CC123 Internationell
civilingenjör

CAOll Ekologi och
miljövårdsteknik

Ambitiös och bra kurs, men kräver myck
et eget arbete med bl a seminarier med re
dovisningar. Lite ojämna föreläsare.

CB013 Franska fk (Francais de
Technologie et Management)

En fortsättningskurs i franska för en lite
speciell lärare. Ger ångest första månader
na, men är en riktigt bra kurs då man har
vant sig. Tonvikt på att lära sig prata och
på teknisk och ekonomisk franska.

Till denna åttaperioderskurs kommer det
till största del in föreläsare från "verklig
heten" vilket gör denna till en av teknisti
dens bästa kurser. De flesta ämnen som
behandlas mycket intressanta. Dock kan
man fördela sina 25% frånvarotimmar
man har att förfoga över efter att ha kon
sulterat någon som har gått kursen. Ett
projektarbete skall göras, sedan är det
bara att lyssna... och lära!

DB275 Numeriska metoder, fk

En vettig kurs med mycket matrisexcersis.
Bra labbar.

DB365 Högnivåspråk och
programmeringsteknik.

En fortsättning på Pascal-kursen, med
mera algoritmer o dyl. Labbar och i syn
nerhet ett projekt som tar lång tid. I helhet
en bra kurs där man lär sig programmera
effektivt. Lätt tenta.

DB380 Programmeringsteknik
med Simula

Kurs för den som vill lära sig objektorien
terad programmering. En hel del över-
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EC 152 Elektriska drivsystem

Intressant område. Skulle kunna vara bra
men är det inte! Dåligt material men hyf
sade labbar.

ED200 Elektroteknisk
konstruktion, ak

Dålig litteratur med lika mycket rättning
ar som bok. Nyttiga kunskaper, men un
dervisningen är inte så inspirerande. Tre
trevliga studiebesök med heldag i Ludvi
ka som höjdpunkt. Ganska lätt kurs.

EE020 Signalteori

En av TTTs välskötta kurser. Kräver mat
statkunskaperna i färskt minne. Gamla
dammiga labbar som dosk skall omarbe
tas..... Ger dig "vackra" kunskaper som är
en nyttig allmänbildning.

iiiiiifi �
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EE030 Analoga och digitala
filter

EF242 Datorsystemarki tektur

EHOIO Mikrovågsteknik

Kåre Mossberg i högform, och bara det är
en anledning till att gå kursen. Man får
genast lära sig att det inte går att räkna på
filter och sedan är det bara tabellslagning.

Här får man lära sig hur en modern pro
cessor fungerar. Täcker det senaste inom
forskningen om hur man får en processor
ännu snabbare genom rörledningar och
cachminne mm. Stereoföreläsningar av
Fredrik Lundevall och · Karl-Filip Faxen,
med hejaklack, men en bra kurs.

En kurs med höga frekvenser. Bra labbar
och en för övrigt väl skött undervisning.

Fortsättning på signalteorin. En kurs i hur
man överför data på bästa möjliga sätt,
både analogt och digitalt. En bra
TITkurs. Jobbig och svår men inte oöver
vinnerlig.

EG108 Analoga kretsar, fk

En kul och mycket praktisk kurs där man
gör sin egen krets i laboratoriet i Kista.
Ingen tenta!!

Lättare, roligare och mer praktisk än Ana
loga ak. Ger smakprov på det omfattande
området analog elektronik och tusen sätt
att få en operationsförstärkare att göra
konster.

Trevlig men tung kurs. Behandlar mate
rians uppbyggnad på atomnivå. Tjock bok
på engelska.

EE106 Moduleringsmetoder

EG 111 Integrerad elektonik

EH020 IC-tillverkning

EH201 Materialfysik

Här får man lära sig SPICE av den ut
märkta läraren Carl-Olov Stawström.
Skojig och ganska enkel. Förbereder till
LSI-konstruktion. Valfritt muntlig eller
skriftlig tenta.

EG 182 Radioteknik

EE115 Felkontroll och
kodningsteori
Kul kurs med roligt moduloräknande,
men en svår tenta. Rätt mager kursbok
som inte passar för självstudier. Går i Ki
sta.

EF118 Telesystem
En kurs om kommunikation i huvudsak
mellan datorer, men även moderna tele
fonnät. Allt från elektriska signaler till
vägval och applikationsskikt. Alltför
mycket facktermer, förkortningar, "buzz
words" och annat bludder men en kurs
som håller på att förbättras. Teknistidens
bästa laboration!

EF114 Tillförlitlighets- och
köteori
Lätt kurs med mestadels kokbokskunska
per. Inte alltför upphetsande om man inte
tänker tillbringa resten av livet med att di
mensionera kommunikationssystem.

EF223 Programmering av
parallella system
Viktiga kunskaper men en mycket tung
kurs. Mycket tidskrävande programering
slabbar som är tyngdpunkten i kursen. Be
handlar hur man hanterar flera processer
parallellt i Concurrent C. Bra föreläsare.

Populärvetenskaplig kurs med en lärare
som älskar att berätta intressanta anekdo
ter men som har klara problem att hålla
tempot. Bra för den som vill veta något
om radio utan att behöva kunna något.

EG240 Elektronikkonstruktion
med högnivåspråk

En dåligt administerad kurs om ett intres
sant ämne, nämligen om hur man kon
struerar elektronik med högnivåspråk som
VHDL. Lite karaktär av industrikurs, du
förväntas inte göra något annat samtidigt
och schemapassningen är dålig. Vissa
föreläsningar på finsk engelska.

EH204 Halvledarkomponenter
Il
Tar upp vissa utvalda delar av ämnet.
Förutsätter teorikunskaper från del I men
är lättare och roligare.

EJ005 Elektrofysik

Teori utan räkningar. Trevlig lärare och
muntlig tenta.

EJ041 Rymdfysik

Känd för sina lätta poäng men ger numera
bara två istället för tre poäng. Behandlar
magnetfält i atmosfären och solsystemet
utan och innan men inget mer.

EK130 Elektroakustik

Högtalare och mikrofoner är vad denna
kurs handlar om. Mer teoretisk än vad
man kan vänta sig men roliga labbar.
Konsertbesök på Berwaldhallen ingår. En
bra kurs.

EM133 Mätning och
signalöverföring i störande
elmiljö

Suveräna labbar men en i övrigt ganska
strulig kurs som har förutsättningar att
vara mycket bra.
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Späckhuggare
EM222 Elektriska mätsystem

EOOlO Systemplanering

EUOOl Medicinsk teknik

En typisk kurs på elmät. Dålig administra
tivt men med kul innehåll. Labbarna har
förutsättningar att vara mycket bra men
lever inte upp till dessa.

Intressant kurs. Handlar om kraftdistribu
tionen och dess problem. Bygger på elsy
stemanalys

Mycket att läsa men intressant. Suverän
lärare. Tekniken är bara en tredjedel av
kursen, men den som folk brukar köra. I
övrigt behandlar den medicinsk termino
logi och fysiologi.

EN135 Elektromekanisk
energiomvandling

Ger tillsammans med kraftelektronik en
bättre förståelse för elkraften med beto
ning på transformatorer, motorer och as
symetrisk trefas. En bra men tung kurs.

EN146 Kraftelektronik, ak

En kurs om likriktare, växelriktare och
switchade nätaggregat, med krafthalvleda
re som tyristorer och GTOer. Mycket
trevlig och ganska lindrig kurs.

EOOOl Trefas kretsanalys

Nyttig kurs som också är en fortsättning
på elkraften. Trist undervisning med ett
nytt kompendium fullt av fel. Omfattande
hemuppgifter i MATLAB som tar mycket
tid.

E0020 Elsystemanalys
En fortsättning på sista labben i elkraft.
Bygger på trefas kretsanalys. Ett hyfsat
kompendium. En teknologtillvänd instu
tion.

EP020 Effekthalvledare
Bygger på halvledarkomponenter, men
handlar om tyristorer istället.

ETOSO Reglerteknik fk
Tung men nyttig och bra. Frivilliga labbar
som ger mycket och en mastig projek
tuppgift. Täcker in processreglering.

ET081 Processreglering
En lätt och rolig kurs för den som inte or
kar gå regler fk.

F A146 Matematiska metoder
inom elläran fk

Kul kurs med Franz Cech om diracer
m.m. Bra att ha med sig till mod. met.
Inte särskilt svårt men heller inget gratis.

FD128 Fysikens matematiska
metoder Il

Svår men med ett mycket nyttigt innehåll.
Ger en djupare förståelse för fysiken. Se
elektromagnetisk fältteori. Dåligt mate
rial.

FF003 Reaktorfysik mk

Trist och ostrukturerad undervisning.
Fortsättning på mikron och inte omöjlig.
Kräver specialintresse för att uppskattas.

FU040 Astrofysik (Teknisk-fysik
kurs)

En fortsättning på rymdfysiken på galak
tisk nivå. Ett studiebesök på observatoriet
i Saltsjöbaden ingår. Kul kurs!

MC021 Industriell produktion

En verklig höjdarkurs som borde vara
obligatorisk för alla civilingenjörer. Kur
sen består av gästföreläsare från "verklig
heten" som berättar om de problem som
de ställs inför och förslag på lösningar av
dessa.

MC026 Industriell
marknadsföring

Samma upplägg med gästföreläsare som i
industriell produktion men med mark
nadsförare och säljare istället. Säkert bra
om man gillar ekonomer och deras model
ler men ta den med en nypa salt annars.

MD025 Verkstadsteknisk
automatisering

Lågt tempo med mycket upprepningar på
föreläsningarna. En del bra gästföreläsare.
Utmärkta labbar!

Annika Karlström E-87
Anders Roxström E-88

Reviderad 1993 av

Anders Kökeritz, E-89
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Industri n är Sveriges motor
Vi ger den kraft
VATTE N FALL �
�

Resedravel

En Pragmatisk fortsättning?
Här fortsätter den reseberättelse
som påbörjades i förra numret
av Emissionen i vilken de båda
resenärerna, Patrik Hedengren
och Örjan Sniis, äntligen lyckats
pallra sig ombord på ett något
senare tåg mot Prag någonstans i
östra Berlin.
Under resan till tågstationen i östra Berlin
kom vi underfund med att det kostade 600
D-mark i vite för så kallade "schwarzfah
rer", dvs personer utan giltigt färdbevis.
Första gången vi hade sett skylten, dagen
innan, hade vi trott att det var information
till personer med invandrarbakgrund. Na
turligtvis hade vi färdbevis, i form av var
sin engångsbiljett som vi lugnt hade nyt
tjat under två hektiska dagar. Nåja, med
endast 5,90 D-mark på fickan och två
röda burkar koffeinhaltig kapitalistläsk
samt några torra frallor hade vi det ändå

innan jag somnade. Senare på eftermidda
gen någonstans utefter Moldau i Tjecko
slovakien vaknade vi upp och var mycket
hungriga. Trots att min sedan tidigare
obefintliga tyska hade förbättrats kopiöst

rätt mysigt alldeles ensamma i vår kupe.
Nicht problem med komma med ett tåg
till Prag som vi egentligen inte hade bil
jett till.

under två dagar skickades Patrik på pil
grimsfärd i tåget för att se hur mycket käk
man kunde uppbringa för några få D-mark
mer (Clint Ostenwald).

En liten bit från Berlin var helt plötsligt
skogen full av gamla traktordäck. Vi räk
nade tills ögonen blödde. Allt räknande
gjorde oss hungriga och efter att ha
knäckt en av burkarna och mumsat lite
fralla blev vi snart rätt trötta och lade oss
för att få lite sömn. Det var svårt att sova
på det skramlande tåget. Jag fiskade istäl
let upp min sångbok och sjöng ljudligt, ef
ter bästa förmåga, den från pärm till pärm

Någonstans fanns en restaurangvagn och
där stolpade en reslig yngling in och för
sökte förklara sitt ärende på sin allra bästa
skoltyska. Han blev abrupt avbruten och
nedtryckt på en bänk med en meny i nä
ven av herr Ober. Så ska vi se vad det
finns för billigt krubb ... Herr Ober, vad
får man för 5,90? Jag skall se vad jag kan
ordna, replikerade herr Ober kvickt och
försvann in i pentryt. Några minuter sena-
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re återkom en stolt Patrik med en "gigan
tisk" dubbellandgång innehållande skinka,
ost och småskivad gurka. Jubel!
Avstigning på fel station i Prag och rask
inhandling av karta, några vissna frallor
med grovsalt på ovansidan samt den för
sta riktiga pilsnern på hela resan, Urquell,
den gudomliga urpilsnem som enda,;t hör
drickas på plats i Tjeckoslovakien (ja okej
då, Tjeckien). Efter lite smärre feloriente
ringar hade vi snart kommit fram till vårt
hotell som inte var att leka med. Strip
showen på hotellets nattklubb, några kväl
lar i veckan, verkade lovande. Synd att vi
inte hann med det!
Den första kvällen blev inte rolig trots att
planen var enkel: Snabbt ut på stan för att
hitta en liten mysig restaurang med
schysst käk och smarrigt öl. Lätt match,
tänkte vi. Vi lyckades hamna i helt fel
kvarter och blev inte insläppta någonstans
beroende på slipstvång eller att det var
fullt. Kvällen avslutades i ilska på hotel
lets restaurang straxt innan stängnings
dags tillsammans med svampiga pommes
frites och halvsmarrig pilsner. Zzzzz...

iiiien '---"'-"'
------------------ iiöi
�
---(bryggs på licens
av jänkarna under
namnet Budwei
ser) på en solig te
rass. Sedan sista
biten upp mot bor
gen. In i den stora
katedralen belagd
med fotoförbud,
som tydligen inte
gällde folk med
kamera. Mången
blixt lyste upp det
halvmörka mäktiga
Ett
innanmätet.
enastående film
slöseri för att plåta
grejer, 20 meter
upp på väggen,
med kompaktka
meror vars blixtar
normalt räcker ca 5
meter.

En gräslig frukost på hotellet och sedan ut
för att inhandla veckokort till tricken (rik
tig trick denna gäng, som i Götet) för 70
K�s (läses koronas, en Kts motsvarar ca
4,65 kr). Första anhalten blir den legenda
riska Vaclav-platsen [Vattslaff] nedanför
det stora museet där några studenter ånyo
hungerstrejkar. Denna gäng för att fä ut de
gamla kommunisterna ur parlament och
andra statliga organ. Sedan följde en pro
menad förbi historiska platser och bygg
nader ner mot Karlsbron, Prags nästan
mest kända bygge. På själva bron huserar
halva Prags konstnärselit i musik, måleri
och hårflätningsteknik. Ett sagolikt myller
av människor som måste upplevas.
Över bron och upp mot Pragborgen,
kändast av allt. Men först en kall Budvar

Språngmarsch ut
för Pragborgskul
len till närmsta
trick för en skumpig färd till den legendari
ska puben U Fleku (0 Fläk
ko] grundad redan 1499.
Efter en aning missförstånd
blir vi snart serverade varsin halvliter
"kaffe med tegelstensskum". En dryck för
gudar. Deras hemkörda
gulasch går också till hi
storien som något av det
bästa. Lite senare denna
dag hade vi bestämt
träff med lundagänget
på U Flekii. Efter ett par
omgångar öl bar det
iväg till en avsides sylta
med otroliga priser. Här
ät man sig utan vidare
mätt för en spottstyver.
Nattlig avslutning på
jazzklubb med svinjä
velpriser på ölen (fast
billigt ändå). Här sam
språkar vi med en skotte
och en engelsman som
är rörande eniga om att
Skottland borde bli
självständigt jämtemot
engelsmännen.

blir det blir det en långpromenad utefter
Moldau, eller Vltava som tjeckerna kallar
den. Först nu går det upp ett Liljeholmens
varför Prag kallas broarnas stad. Vi läser
lite innantill i vår reseguide och får veta
att Prag blev huvudstad i det böhmiska ri-

Nästa dag startar vi på
Prags Ahlens, kallat
Kotva, för inhandling av
frukost. Färdigblandad
juice, frallor, en limpa
och pålägg. Alltihop för
ca 5 svenska kronor.
Frukosten avnjuts på
torget utanför. Sedan
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Snart hem till mamma
ket mot slutet av 800-talet. På 1300-talet
fick den dåvarande kejsaren, Karl IV, veta
genom en profetia att staden skulle gå un
der. Han beslutade då att staden ändå
skulle stå kvar och påbörjade byggandet
av den Nya staden. Han lät även uppföra
Karlsbrnn. Prag var även Mozarts stad,
där han enligt sägnen (tjeckerna) trivdes
som allra bäst.
Snart orkar vi inte gå längre utan svänger
av från Moldau in på en tvärgata. Obe
märkt slinker vi in på en liten servering
för att skölja ner skoskaven. När vi skall
betala får vi en smärre chock. 11,60 K�s
för våra två halvlitrar (1,28 kr halvlitern).
Lite röd i ansiktet betalar jag med det
minsta jag har, en femhundring. Ut på ga
tan igen och iväg till U Kaliche, där den
tappre soldaten Josef Svejk, i en roman av
Jaroslav Ha�ek, stämde träff klockan 6 ef
ter kriget. Det visar sig att U Kaliche har
eftermiddagsstängt så vi får slokörade gå
där ifrån för ett nytt försök dagen därpå.
Inte blev vi insläppta nästa dag heller, för
då hade någon knös bokat hela stället för
en privat tillställning. Men reser du till
Prag är ett besök på U Kaliche ett näst in
till måste. Hela inredningen anspelar på
Svejks äventyr under första världskriget
(läs gärna boken oxå).
Efter ett stopp på U Fleku kommer vi upp
till det stora torget med det berömda
astronomiska uret. Hela det stora torget är
fyllt till bredden med stånd där man säljer
hantverk av alla de slag. Ett stånd skiljer
sig dock från mängden. En kille står och
smider vackra klockor i järn över en het
glöd. Vi beger oss snart till hotellet för
uppfräshning för ytterligare en kväll på
stan med lundagänget. Denna gång på en
lite elegantare fiskrestaurang. Alla blev

mätta och nöjda utom Patrik som smyger
iväg till en hamburgerrestaurang runt hör
net för att fylla ut det sista tomrummet i
kistan. Suck!
Nästa dag startar med frukost på Kotva,
som vanligt. Sedan beger vi oss iväg till
Mala Strana (Lilla sidan) på andra sidan
Moldau för bergbanefärd upp till Prags
Eiffeltornskopia högst upp på en hög kul
le. Naturligtvis är bergbanan stängd för
reparation, så vi får gå den långa vägen
upp. Som lök på laxen är också tornet
stängt. Patrik med sina nya flådiga löpar
skor bestämmer sig för att klättra upp på
utsidan på det höga tornet, men lyckas
tack vare övertalning att låta bli.
Vi tar en annan väg ner för berget och
hamnar på en pub där Tjeckoslovakiens
dåvarande president V�clav Havel har va
rit, enligt ett anslag i fönstret. En halvtim
me senare blir vi som tidigare nämnts por
tade på U Kaliche en andra gång, men ut
för ändå vår turistliga plikt genom att
fotografera varandra i �vejks vaktkur med

hål att stoppa huvudet igenom. Mycket
snyggt. På U Flekii en stund senare bjuds
det på underhållning av två musikanter på
dragspel och bastuba. Båda iklädda gamla
soldatkläder. Dragspelarens kläder av
�vejk-snitt och den andre i en något pam
pigare kreation.
Tidigare på dagen hade vi köpt biljetter
till den ständiga föreställningen, Laterna
Magica, som handlar om Odysseus även
tyr. Föreställningen, som uppfördes till
världsutställningen 1958, innehåller dans,
sång och film i en salig blandning. Utan
att kunna många ord tjeckiska hänger man
ändå med, ty hela föreställningen bygger
på symboler, ljudillustrationer och bilder.
En totalupplevelse för alla sinnen eller en
skön fåtölj att slumra i (för somliga) för
250 K�s (ca 55 kr).
Sista dagen i Prag går åt till att handla
pryttlar man sett tidigare under veckan.
Böhmisk kristall, järnsmide, diverse läde
rarbeten, enliters ölmuggar på u Fleku
etc. Kristallen, som är tjeckernas stolthet,
vägde fläsk i våra väskor ty den innehåller
24% bly. Heavy shit, man! Annat som
med fördel kan köpas i Prag är CD-skivor,
som kostar ca 30 spänn styck. Kvällen av
rundas på U Fleku i samspråk med tre
näpna amerikanska flickor studerande i
Oxford, eller nå't i den stilen. Varför hör
ni aldrig av er?
Hemresans höjdpunkt var när en ökänd
terrorist skulle försöka ta sig genom pas
skontrollen mellan Tjeckoslovakien och
Tyskland. Efter fem minuters tvekande
och skakande på huvudet blir den nitiske
kontrollanten till slut nöjd efter att jag har
fått grimasera ordentligt; allt för att likna
mig själv på fotografiet. Andra fömöjsam
heter under hemresan var butiken med
skattefria varor på färjan över till Trelle
borg samt traktordäcken som räknades yt
terligare en gång.

Örjan Sniis
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SektionsMöte

Kan D KS vara snälla? !
Konglig Elektrosektionen hade
SektionsMöte den 25:e februari
uti nådens år 100101 å BPA
gasquen.
PÅ DETTA SM behandlades ett flertal
frågor, som t.ex. val av ÖSK och förfad
drar för 1993. En del funktionärsposter
tillsattes också.

Karameller åt nOllan
Som ÖSK 1993 hade Hessu (1992 års
ÖSK) nominerat Kgl. Peter Roos, allas
vår frequensnormal. Inga motkandidater
fanns, varför Peter valdes till Öfverskren
dare. Hans vision för nOllningen i höst var
att vända upp och ned på alla begrepp,

och låta DKS vara snälla och dela ut kara
meller till nOllan, medan Fadderiet står för
det elaka. Undertecknad har dock svårt att
föreställa sig DKS som snälla...

Den icke närvarande Ulrica Nilsson E92
valdes till Pomographskötare, men räkna
inte med några "franska kort" i fortsätt
ningen.

Förfaddrar

Vidare fick de närvarande ta del av ett an
tal revisionsberättelser.

Som förfaddrar valdes Linda Bolme E9 l ,
Marianne Norrgren E92 och Peter
Siljerud E92. Peter berättade an de tänker
tillsätta en telefongrupp för att rundring
ningen till de blivande nOllan ska fungera
på bästa möjliga sätt.

Den som vill läsa mer kan läsa protokollet
från mötet. Det sitter uppsatt i XIl:en.

Stefan

Nya kort?
Johan Asplund E89 valdes till Esquader
general 1993. Enligt egen utsago kan han
simma.

Glömde Du att köpa en biljett till
Kgl Elektrosektionens

Vårbal

-tillika NydrsbalBalen kommer att gd av stapeln i spegelsalen d

UG'RAND HÖTE'LU
den 30:e April kl. 18:00.
Biljetterna säljs fram till den 16/4.
Biljettpriset är 490 kr.
Betalas pd PG 22 04 45-1
Om Du har någrafrdgor, ring:
Henrik Szemere 15 21 12
Jörgen Johansson 718 49 95

Vdrbalskommitten rekommenderar
följande festligheter:
29/4 Kalasläcker Overallsitting
ndgonstans pd KTH !
,.
ppsal�-forsränningen, därefter
i 'i .·�:.<r�����S�� ) ä n he dundrande VÅRBALEN!
y !.
.I_ ·�Y::_1�It;!JUlfterkor medfrukost!

;11,; .

-Jf!/�f

EttPR-arr
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Det ryktas att ...
...PQ inte gillar chokladsås. Eller var det kaffe?
... Kalle har eu speciellt förhållande till projektorer.
...Anna vet var brevlådan växer.
...Krakus inte kan hitta Ql5 .
...Maria blev tvingad till KS:en av sin pojkvän!
...Kalle vill bli grov.
...en av vektorassarna går under namnet Hilding.
...TET-bokens antal i THS bokhandel har konvergerat mot noll pga överambitiösa
E92:or .
...alla har rätt till min åsikt.
...preskriberingstiden för 20-årspresenter är mer än två och ett halvt år.
...vissa får ont i ansiktet av att göra helikopter, schlapp!
...Petra samlar helikoptrar i sin skolpärm .
...Gullbritt är i fin form.
... suffer INDSTYR or burn in HELL!
...Överste lödnisse egentligen heter Fredrik Jonsson (E91) och ingen annat.
... det inte går att lämna rykten i brevlådan i 12:an.
... det blir en bastusångbok på Finlandsresan.
...och att Jonas kan melodierna.
...Che numera heter Berndt.
... systemama gör det med VAX.

·.·. ·.·-:- :-:- :-:-:-

:::: :: ::: ;:; ::: ::: ;:

Error
EN OEL. L.�&f!A. K\JRSE �
P� .DIS.�NS.

Har du ett rykte? Alla bidrag till ryktesspalten är välkomna. Enklast är att
mail:a till Emissionen (adress <emission@e . kth . se>). Annars kan man lägga
en lapp i Emissionens brevlåda eller ge den till någon av emitteurerna.
JAt':t ��

ALLT•b Efv .8RA
8 1 T I Fr<�N qODK.ÄNT!f

Emissionen behöver dig!
Kan du plåta en frack eller trivs du med DECwrite, då är du självskriven i redaktionen. Även andra intresserade är välkomna.
Emissionen är en tidning av, med och för elektriker. Prata med någon emitteur om du är intresserad.

Trött på MTVs kommersiella smörj a ? På Qrock är det ös!
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