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Gratulerar! Första pris i den tidigare utlysta sångtexttäYlingen

gick inte helt oväntat? till vårt eminenta MusikBorgarRåd för det

fina bidraget han gav på SM. Grattis till medaljen.

Det har hållits SM. Mottagningen diskuterades ordentligt, men tro

nu inte att den är glömd med detta. Först kommer enkäten för ettor

na och nästa termin kör vi sedan igång med en grundlig planering
av nästa års mottagning. Det är SM nu på onsdag också (har varit

när Du läser detta), med val av funktionärer för nästa period,
tillsättande av en budgetberedning och diskussion om E-lab.

Nästa SM är den 27 november då Du bestämmer budgeten och pres
sar Kårordföranden på framtida planer.

ASEA var här och berättade om hur man bär sig åt för att bli

ASEA:t, lite grand om hur det är att vara sån. och avslutade
med att bjuda på mackor och öl. Studiebesök väntar också för

hugade högrekursare. Dessutom visade man ett visst intresse att

bjuda in tvåor till Västerås för att kanske kunna höja intresset

för kraft.

SÅNGARTÄFVLAN!!! Bidra med Ditt stöd och Dina applåder och hjälp

sångargänget till nya succeer. Gaffeln blir vår. Alltså tar Du

och köar i god tid före sångartävlan den första december så vi
får ett stort samlat gäng där framme.

Höstfesten festar Du givetvis loss ordentligt! Självklart!!!
När Du nu muttrande kliver ut i den kalla höstluften på väg till

morgonföreläsningen - tänk på somrarnas svidande solbränna och

bitska myggsvärmar, så visslar Du glatt··på skolvägen, sparkande

fantasifulla lövhögar och möter Kjellberg och Markesjö med ett
LEENDE.

.,.

•

Siffrorna för höstens intagning har

Ett knappkrig har utbryti t pl

ko..it. För att komma in på Elektro

Elektro. En dag dök tre gula knappar

krävdes det 4,5 från gJ'lll&siet. Det

i en ÖTIUDgBPPP i ettan, 'blan4 4e•

var tillsammans sed Fy-sik näst h6gst

satt en pl ÖTningeassen. Nästa dag

pi. Teknis.

ko• do• törsta Tita llil.rke:iaa. Sedall
dess har allt fler Tisat sin färs.
Gult eller 'f'itt. Pler knappar lär

Nir i hel'f'ete flyttar· de slöa

ko..a innan aars dnads slut. Vem

konglige ur:. -.sitt• rua ? Mre

so• -nnner lcriget är osäkert och just

eller etter jul?

nu Terlcar st&llning rltt jliml.

Sektinen har h,..t ett sektio:iw•öte

Ve• eka bli n;r SNO? Det bestias pl

hittills den� terainen. Det Tar

nlsta Studienämnd ..at, den 4/12.

dags att dhlcutera Inta •ottaening.
Debatten ble'f' lång owh bit'f'is hlU'tig.
Man tog ocksl besl,t o• Tintertröjor

Elektro sjua i spaden. lsob, usch och

och n;rtt klubblllf.steri. lfåsta SJII har

f71lllll Sl dlligt har Ti inte Tarit

förmodligen Tarit n&r detta lisas.

pl ett Ar. Ska det Tar& sl llärkrirdigt

Det etter det är den 27 nOTe•ber. Dl

att sticka ,t och springa lite eller

ska budgeten beslutas.

att gl pl cirkelträningen'� Det bänder
ju till och aed att emitteurerna �r
det sl DU kan säkert ocksl;

lflr algebra undel"'f'i&ningen diskuteras
pl instutionss�laen !l:ir mate...tik
begär Magnus Gierts streck i debatten.

De nya 'f'intertröjorna, "billiga och
Tackra• är beställda. Den hlr gl.ngen
tlr 'f'i innerligt hoppas att lBTeransen

20 teknologer 'f'&r pl lrskur11116tet för

ko111aer innan so1111&rsn. Chansen är Til

tvi.an. Detta till trots att b&l'f'a lrs

etter sektionens erfarenhet tyT{lrr

kursen inte hade någon under...isning.

inte sl stor. Enligt Murpb1's lag ska

Man diskuterade f7Bikten·tan och

alla lBTeranstider 9'ltiplicer,,e •ed

den kontro'f'ereiella frågan väckte en

2 •en det räcker nog inte när det gälller

stor debatt. N&eta Åkml för tvån blir
29/11. �dE undel"'f'ieningen är näste
Manusetopp Ellieeionen 8/79

till rakning.
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väl alla vet har det'•varit studienlmndsmöte nu igen.

Här följer en kort sammanfattning av vad vi sysslade med.
• Gunnar Brodin gav en bakgrund till kursrevideringen och
presenterade de väsentligaste id�erna bl a

2 1/2 å.rs sammanhållen undervisning som skall ge den teo

retiska grunden. De resterande 1 1/2 åren sker utbildning-

en inom ramen för 5 sk profiler, dessa är dock inte helt
fasta utan medger individuella studieinriktningar •

• Jan-Olof berättade hur kursplanen för 2:an och 3:ans obli
gatoriska del kommer att se ut. Intresserade dvs alla kan

läsa Jan-Olofs presentation i denna tidning.

eAngående den dåliga uppföljningen av kursrevideringen har
studienämnden skickat en skrivelse till linjenämnden där

man kräver·omedelbara åtgärder om något går snett. Dessutom
att medel avsätts för övergripande förändringar där det

är nödvändigt.

• Årskursmötet i Ettan var över förväntan bra, men ni (1)

borde välja en egen ordförande. Tyvärr hade Tvåans årskurs

möte annonserats på fel tid. Sekreteraren ber om ursäkt.

e Till

dig som sitter med i någon institutionsstyrelse:

Vi har gltt igenom pärmarna för varje IS och upptäckte

då att det fattas en hel del protokoll. Så vi vore tack

samma om du ville kolla upp ifall du har några protokoll

liggande hemma och om så är fallet komma upp med dem till
studienämndsrummet, så att vi får komplettera pärmarna.

Detta är viktigt om vi ska kunna få någon kontinuitet i
arbetet i institutionsstyrelserna.

e Sist

men inte minst serverades räkmackor på ASEA:s be

kostnad. Vi kan inte lova något liknade nästa gång, men
man vet ju aldrig.

I Sverige förs idag debatter i en rad kontroversiella
frågor. Som blivande ingenjörer, tyckte vi på (missionen
att det vore intressant att böra våra propbeters åsikter
i dessa frågor. Vi fastnade för ett alldeles speciellt

1'

l.EO

.________-6UJJ.,..EM�

Vi påpekar att (missionen har fulletändig copyright
på dessa intervjuer.

Ben gt Enander

Professor i Teoretisk Elektrot;knik.

Vilket är ditt ställningstagande i folkomröstningen?
Jag kommer att rösta nej.
På vilka grundei?
Jag är för ett lågenergisamhälle, och vänder mig emot ett
konsumtions- och prylsamhälle med at�'l:Te energiförbrukning
än den nuvarande.
Om det blev ne· i omröstni en om kärnener i vilka alter_nativa energikällor skulle du d vilja satsa p?
Kortsiktigt vill jag satsa på fossila bränslen. På lång
aikt ti:or jag pi. ,H>lellP.".gin. Vindkraft bar.. j� hört aå
ay-cket negativt om,· den· eer jag inte som ru\got alternativ.
Vad anser du om yl5kraften?
I Sverige tror jag inte att vågkraften har någon betydelse.
Tror du Sveri e har en bet delsefull roll i den internationella debatten. Tillmä s v r olDJ:'ös ning n gon betydelse?
Nej, inte speciellt stor.

�eo Ullemar

universitetslektor vid matematiska instutionen,
l
Vilket är dit\ ställnin gstagande i kärnkra ftsomröstnini'ien?
Jag är för kärnenergin,

Du vill alltså
bygga ut mer än 12 kärnkraft;,-verk?
Ja, det vill jai; fnktiskt. Men de skal.:. byi;,::ns med stor omsorg och klokhet.

problem. tex med avfallet. sop

Hur skulle d u vilia 1°sa de
uppstår med kärnkraften?
NLlr det gäller avfallet tror jag fortfarande att urberget är
en bra lösning. Man skall hålla i minnet att det inte finna
några energikällor utan risker eller biverkningar. Debatten

har blivit snedvriden. Man fordrar att kärnkraften skall vara
helt och hållet riskfri, men riskerna med andra energikällor
nämner man överhuvudtaget inte.

Vilka skul1- konsekvenserna bli om det bl,.e v nej i omröstnå:1t5en?
Vi måste minska energiförbrukningen väldigt kraftigt, lägga
ner industrier, skapa arbetslöshet och gå ned till en lägre

levnadsstandard, Jag tycker det inte verkar speciellt attrak
tivt.

Ye4 anser 4M om

de alternativa ener5ikällorna. tex
våg-, och solenergi?

vind-.

De alternativa energikällorna i Sverige är ännu inte utveck

lade så att det blir tillräckliga mängder energi, Våra resurser

är också ganska begränsade. Det vi har är just uran,

Vindenergi o�h vågenergi är naturligtvis intressanta och bör
undersökas. Jag har läst en del om dem, Vindenergi f örstör

landskapet, förstör möjligheter till TV-mottagning och blir

ganska oekonomizkt. Det blir problem med lagring och transport
av energin, vilket naturligtvis går att lösa, Jag tror vind

energin är bra f0r små enheter som ligger isolerade och inte
har stora behov, men att driva stora industrier med stora

energibehov går ej, Tyvärr så har Sverige den typen av indu
strier som fordrar enorma mängder av billig energi,

När det gäller vågenergin så har vi inte ebb och flod här och

de anläggningar som finns är stora och anskrämliga och hind

rar fiske och sjöfart och är dessutom skäligen ineffektiva.

När det gäller solenergin är utsikterna större. Det är klart

att vid bostndsuppvärmning od kan den vara till hjälp men det

är

dyrbart. Det fordras dessutom mycket energi

för att tillverka de delar som skall s,>ara energi och frågan

är om inte underhållet blir mycket dyrbart. I industrin räcker
den inte. I länderna nere vid ekvatorn kan den vara ett bra
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Il[
lternativ. Den kan vara en lösning på många u-länders energi
försörjning
Vad tror du om -�µ{11 ionsenE>rgin?
1

internationell betydelse?
l>en väcker nog en del uppmärksamhet iae:a- är interaationell.t
sett ointressant • . Det är för myck� •'f\8.ll.Sk inrikespo1.itik.
Vad ,,,,, du . 011 atf
•1" 5.0\jfioujs.tnw. i denna fråga ?
Det är ganska egendomligt, när Harrisburgincidenten kom så
väckte den stor uppmärksamhet i Sverige men nu när utvärdering
arna ko11111er verkar de inte alls väcka sa11111a uppmärksamhet därför
att de är så torra. Det är alltid lättare att blåsa upp skräck
äa sunt förnuft . Det är ett svårt problem och de flesta ll!äD.ni
skor har ingen aning om vad kärnkraft är. Det har blivit en
känslofrlga istället för en saklig fråga . Det är ju mycket så
att man tar intryck av politiker och inforaatörer soa l7ckas
l.Kgga sina ord väl. När till och med teknologer har svårt att
sitta sig in i alla frlgestäl.lningar/så_ kan ean frlga sig oa
det verkligen är en fråga man kan lägga ut för en folkoar östning.
Klrnkraften tenderar nog lätt att bli en trosfråga . Man kan
säga att det har fi:rts en skräckpropaganda mot kärnkraften •.
Det vi skulle behöva är en saklig anal7s.av Sveriges energi
behov och vilka olika möjligheter vi har att lösa det. Seden
skall man fatta beslut med bakgrund av den sakliga analysen •

M"

.,

1

,
Anders Thor, universitetGlektor i Mekanik.

t,nder '.rhor uttalar sig helt och h!11et som privatperson och
�
detta far på intet sätt tolkas som något ställningstagande för
civilingenjörsförbundets del.

Vilket är ditt ställningstagande i folkomröstnin�en?
J;i� har tänkt en del på det här både innan frågan blev kontro
versiell och. inte minnt nu när den blivit det . Jag är för en

åtminstone temporär användning av kärnenergi och jag tror den

är n ödvändig för Sveriges del, Vi har visserligen klarat oss
utan den fram till de senaste åren men man skall komma ih!g

att det har skett en radikal omsvängning på oljeprismarknaden

:Jom gör att ur nationalekonomisk ::.ynpunkt är läget ett helt

nytt. Därför tror jag att vi behöver kärnenergin som framför

allt ett alternativ till oljan. De n är renare än oljan och

oljan kommer att fortsätta att stiga i pris. Uranet , om det

används som kärnbränsle, har vi inom Sverige och har möjlighet
att bryta själva.

Du ser alltså kärnkraften först och främst som ett alternativ
till oljan?

Oljan är en ur minst två synpunkter väldigt farlig eller. olämp
lig energikälla , Farlig ur milj öcynpunkt och jag skulle nästan

vilja säga för exklusiv för att .�lda upp, Den kan användas som

råmaterial inom den petrokemiska industrin.

Vill du bygga ut mer än 12 kärnkraftverk+
Man skall inte bygga ut mer än man har behov utav. Jag tycker ·

inte vi skall slösa med energi , Jag har sv!rt att ta ställning
till något exakt antal. Det har blivit en politisk gräns vid

12 aggregat Det tycker jag är ointressant. Om man behärskar

ri�kerna är det mer en fråga om att optimera resurserna. Mar.
skall inte bygga ut mer än man har behov utav.

Hur skulle du vilja lösa problemen som upp står med kärnenergin?
Vilka problem?
Avfallshanterin en t ex?
g
Vi har haft reaktorer igång i 20-30 år. Har. vi haft något
avfallsproblem?

Det upp es att det är lagringsproblem. Urber et är inte 3äkert
g
g
osv, Håller du med om det eller är du helt emot det?

Det är klart att om ni säger helt säkert så m!ste man se det

här ur en teknisk-reolistisk synpunkt, Visserligen har jag jobbat
lite grann med kärnfy=ik, men jag är inte kärntekniker på något

som helst sätt. l!är är jag lekman även om jag är ingenjur. Men
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jag skulle vilja se det i följande perspektiv, Jag tror att

människan alltid har en överdriven oro och ser faror i något
som är oklnt . Man skall naturlig1:Ti� inte underskatta det här
för det är delvis nya frågeställningar. Men när människan
först började använda elden var människan rädda för den. Samma
sak med ångan och ångmaskinen osv. Jag tror att det går att
lagra avfall som det inte går att återanvända genom att exempel
vis gjuta in i glas och försänka i gruvor . Angående riskerna så
tror jag att de är mycket större när det gäller sabotage och
terrorangrepp än vad de är för rent tekniska olycksfall, Det mål
som kärnkraftverken utgör vid eventuell krigsfara är en risk
so• jag ocks! ser allvarligt på.
Vilka skulle konsekvenserna bli oa det blev nej i omröstningen?
Jag tror att det skulle vara mycket olyckligt för Sveriges
ekonomi . Samtidigt skulle det vara en utmaning för ingenjörs
kollektivet att ko1111118. på alternativa metoder. För ingenjörskol
lektivet skull• nog arbetsmarknaden bli ännu bättre om det blev
ett nej därför att folk skulle snart börja frysa. Folk skulle
inte finna sig i den l!ga levnadsstandard de skulle få,
LO-chefen Gunnar Nilsson sa för något år sedan,när de här fråg
orna dryftades,att om vi tvingas till ett lågenergiBamhälle där
muskelkraften skall eraättaden energ i , som vi nu får via för
briulningsmotorer och elektriska motorer,då vet man vilka som
kommer att drabbas. Det tror jag i väldigt stor utsträckning
kolllller att bli avgörande tär det stora LO-kolleltivet .
Vilka alternativa energikällor skulle du vilja satsa på vid
att eventuellt nej?
Fi:it' det törsta skall vi bygga ut de förnyelsebara energikällorna
så långt det går. Jag förstår int-e de här milj övännerna som
l ena sidan säger nej till kärnenergin och l andra sidan säger
nej till utbyggnaden av älvarna, och förmodligen också säger
nej till kalhuggningen av skogar. Det är inte realistiskt att
inte ge några alternativ, Först och främst vill jag bygga ut den
ti'aditionella vattenkraften så långt som möjligt med undantag av
nl.gra enstaka "museiälv". Sedan tror jag man skall satsa på våg
energin, Vindenergin har mindre möjligheter , Sedan måste man satsa
på att utnyttja den energin vi har optimalt, Solenergin är fl!r upp
vär9nings��damål alldeles utmärkt, Det är tveksamt om man på kort
sikt kan omvandla solenergin till ädlare former av elektrisk energi .
Vad tycker du om fusionsenergi?
Dit dröjer, Inte p! den här sidan om min pensionering, Ett genombrott
kan man nog. iaaappast vänta förrän en bit in på 2000-talet.

·�·

:.iedan finn,:; ju colenergin, Man forskar -ju rätt inycke:t, Vi har exem
pelvis en grupp på vår
institution som sysslar med energilagring,
Han använder ett vis,:;t sorts salt till energilagring. Det skulle

kunn� tänkas att man har solfångare i Sahara och lagrar den vär
men i deesa saltrör 1 som man sedan transporterar exempelvis hit upp
till Gverige .
Vattenkraft , geotermiska energikällor, solener!j och tidvattens
energi skulle jag kunna tänka mig. Det är. fyra punkter som var

och en är orimlig� som enda alternativ men aom tills�mmans är ett
alternativ. Det kan betonas att. dessa energikällor dock är mest
lämpade för mindre f örbrukare, F ör större industrier kan man ev
entuellt tänka sig ett litet oljeuttag, Man får alltså skilja
mellan industrins energi och energin som behövs till t ex bostad5uppvärmning, Låt oss gärna ha ett visst olje- och kärnenergibe
roende, men starta en övergripande ersät tningsprocess. Det vore
märkvärdigt om man intP I o:-, :' : oatsac1.es ..._y,�': •. 1

Ästadkomrna en ny form av energiutvinning.
Jad anser du om fusion'/
Det är det bästa vi kan tänka oss.
Du tror alltså att det 5år att 5enomföra?
Inte den närmaste tiden. När jag första gången stötte på problemet
fusion ,:;a man att om ungefär 10-1� år är det f örverkligat, De
10-15 åren har väl gått nu och nu säger man fortfarande om 10-1�
år. En del är till och med så pe,:;"imistiska att de säger att fu
sionen kommer först om en 40-50 år.
För att återgå till kärnenergin1 tycker du att kärnenergidebatten
har blivit en känslofrå5a ?
Ma� s e r egentligen ytterst sällan , oc� det har jng faktiskt ingen
siffra på 1 hur många kärnkraftverk som är i gång och inte krång
lar . Om ett kraftverk rår tas ur produktion pga av en liten läcka
så är det genast ett stort ::;kriveri om detta, men samtidigt är
säg 300 kraftverk iGång utan att det är några problem och det
finn,:; faktiskt kraftverk i USA som stängts av för att de har gått
sina 30 år, ·, ilket man an.:;er vara livslängden för ett kraftverk ,
Samtidigt må::;te man säga att om någonting är bra så är det inget
att diskutera om . Den militära kärnvapenstillverkningen är säkert
inte på samma säk�rhetsnivå som vi kräver av våra reaktorer . Jag

har aldrig hört tala" om nåcot krav på den militära kärnkraftstillverknincen.

Tror du o t • omröstningen kommer att tillmUtas n�5on int�rnationell
betydelse?
J:,g tror att V(Jrje omröstning i varje land bidr::tr till 0'kc,�· aktivitet
av den sido som fick iccnom sitt alternativ i folkomröstningen.
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Vilket är ditt ställningstagande i folkomröstningen?
Jag är både �är och emot�ch ni�drar säkert varför för
och varför emot , Att jag är för beror på att vi lever i en

viss samhällskonstruktion, och då menar jag inte bara Sverige
utan utsträcker det även globalt , som förväntar sig en viss
tillväxtgrad och en viss standard ökning, Vill man fortsätta
med samma ttillväxtgrad så kan man inte klara det utan kärn
kraften. Det blir alltså en politisk fråga, Frågan blir om
vi kan försvara den ide:ologi som har dominerat de senaste 2030 åren och
bygger på tillväxt o"kningen. Då kommer man in
p å frågor som t ex vilket är viktigast : Den ekonomiska till
vä:;:ten eller livskvaliten? Det är alltså en fråga om politisk
.l,deolDgj. , För mig är det inte en fråga om fysikalisk verklig
het utan en fråga om levnadssätt .
Om man skulle se det enbart som en fysikalisk verklighet hur skulle
du ställa dig då?
Om man räknar med att det
blem med lagringen, så är
nej till kärnenergin. Den
jag sa tidigare, det finns

kan bli olyckor och att det kan bli
det nog ganska klart att jag skulle
skulle inte vara acceptabel då, men
förmildrande omständigheter, Frågan

·pro
säga
som
är

ju förresten inte riktigt kärnenerg i ; ja eller nej, utan ''kan vi
acceptera de nuvarande 9 reaktorerna? Skall vi bygga ut till 12,
eller skall vi bygga' på så mycket vi överhuvudtaget behöver?

Sedan kommer frågan: Skall vi ha någon kärnkraft överhuvudtaget?
Jag förmodar att resultatet av folkomröstningen blir att vi kommer
att acceptera kärnenergin och att vi kommer att trappa ned denållt
eftersom. Jag vill personligen att man avvecklar all·t..eftersom och er.'

sätter med nya energi-källor.
Vilka energikällor skulle du vilja satsa på?
Jag skulle vilja bygga ut vattenkraften, Inte på det sätt man
vanligtvis brukar göra det på här i Sverige, att man bygger jätte
lika dammar och dränker stora arealer, utan på så sätt att man
bygger små "bykraftverk" som endast försörjer mindre enheter,
Vindenergin däremot tror jag inte på. Den förstör landskapet , Det
kanske man accepterar idag, men om 2-3 generationer så kanske de
kallar oas för miljöförstörare . På samma sätt som man idag för
söker bli av med kärnenergin och kallar den för miljöförstöring,
Så vindenergin är lite tveeggad,

KAANK.RA�5EJ<.
VA.,,,ONE..N
D e t har l ä n g e påg�tt en d ebatt i samh ä l l e t om vår energi förs örj-

n i n g , Här p å T e k n i s har nog e n e r g i d ebatten varit m i nimal även om
v i s s a gästföreläsare har varit på b e s ök , Nu inför folkomr östn i n g en,
är d e t v i ktigt att v i d i s kuterar d e ssa frågo r , Själv g å r jag p å
kraftl i n j e n o c h kommer trol i g en a t t arbeta i n o m j u s t e n e r g i s e k to r n ,
D e t är v i k tigt att v i utgår ifrån verkli g h e ten o c h att v i v e t vad v
v i v e r k l i g e n s k a rösta o m . D e t förekommer mycket s k rämselpropaganda
o c h många fördomar.
Vad är d et v i e g e n t l i g e n ska rösta om? Nej -s idan har l a g t fram
s i t t f ö r s l ag , D e t går ut på en successiv avveck l i n g på h ö g s t 10 år ,
Detta b l i r möj l i g t g e n om ett effektivare utnyttjande av b e f i n t l i g a
e n e r g ikäl1o r , ökad använ�ning a v kraftvärme o c h i n d u s t r i e l l t mot
tryck , ökat sparan d e , något ökaä kol impor t , mer b iomassa och v i n d 
kraft . En s k i l l n ad m e l l a n Ja- o c h N e j -sidan är prognoserna för fram
tiden , s e d i agram ) , Man d im e n s io n erar j u energ iproduktionen efter det
p r o g n o s t i s erade behovet , o c h d et tar lång tid att bygga upp ett
nytt produktionssy stem . Nej -sidans a l ternativ har beräknats kosta ca
2 0 k r , per förvärvsarbetande och månad under BO-talet. Som jämförel
se kan nämnas 260 kr, t i l l försvar e t . P å längre s i k t måste o l j an erTWh/år
sättas , d e t säger a l l a . Med N e j -sidans I 10 l . CDL 1 9 7 2
al ternativ satsas p engar p å al ternativa 2 , EP U h ö g 1 974
3 , EPU låg 1 974
e n e r g i k ä l lor såsom b i o m a s s a , solkraft
4 . S I ND 1 977
5 .MAL T E 1977
vågkraft( se artiklar i Ny T e k n i k )
Milj örörelsens
Ja-sidans a l ternativ , 1 2 reaktorer
ALTernativa E n e
i n n e b ä r en 3-d u b b l i n g a v k ä r n kraften
j äm fört med idag , 6 reaktore r . D e nya ä r 900
l 50
atörre ä n d e gam l a . D e s s a reaktorer ska nerg ianvändningen i S v e r i g e
0 0 - 1 97 5 s a m t några prognoser
g å tills d e är skrotfär d i g a { g e r 10 ggr 9975-2000,
mer avfall och 1 0 ggr större hav e r i r i s k än ett N e j , Vad som ska
hända s e n har i n g e n sagt något om änn u . Nya l ä ttvattenreaktorer b l i r
d e t knappast t a l o m d å d et kommer a t t o l i svårt a t t f å fram t i l l 
r ä c k l i g t med uran , ( K ä l l a : Sekretariatet f ö r framtid s s tud i e r ) Samma
k ä l l a u p p g er att"Kärnkraftindustrin och forska r na hela tiden sett
l ä ttvatten reaktorerna som ett första steg i uppbyggnaden av ett
l å n g s i k t i g t kärnkraftsys tem baserat p å bridreakto r er " , .Men brid_
reaktorer säger samtl iga r i k sdagspartier n ej t i l l ,
Kvar b l i r d å alternativet a v v e c k l i n g om 2 0 - 3 0 år istä l l e t . Då
tar vi 50% av el-energin från kärn kraften som all tså s k a ersättas
på r e l a tivt kort tid . Det problem e t olir m i n s t 3 g g r stör r e än att
avveckla idag och d e s s u tom har v i byggt i � o s s i ett elberoende
som g ö r att c a , 1 miljon hushåll är beroende av e lvärme , V i l k e n
" V i l l d u frysa" -propaganda kommer inte d å a t t s krämma o s s t i l l att
ta o r i d e r n ändå? Bättre avveckla medan t i d är! Lennart Söder E76
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en helt ny kursplan. En av dom som varit med att
är Jan-Olof Åkerlund. Han är ocksä känd som
övningsassistent, regelbunden artikelförfattare i Emissionen
och trettioärin9. För att fä veta lite mer skickade vi ut en

middagar har tväan
TETövning.. Det är inte
det roliga1lte man kan
ha som teknolog.
Speciellt inte om det

är dagen innan en länghelg
och· alla andra har
slutat för länge sen.
T eknis var helt tomt
när jag korn ut ur övnings
salen, helt tomt
förutom Jan-Olof som
just hade slutat sin
övning. Han skulle
lämna sitt bidrag till
tidningen, och jag
följde med upp till ToS
rummet. :?ä vägen
bestämde vi oss för att
klara av den här grejen
direkt, Vi var som
vanligt ute alldels för
sent.
Det tar femton minuter
att gä till Hjorthagen
frän Teknis. Pä vägen

gick vi förbi Elmät för att hämta Per-Ulf, en annan man med blå

jacka, ryggsäck och gult märke. Han skulle låna J-O•s stereo för

att spela in ett par skivor.

Från Jan-Olofs fönster kan man se en vacker vy med

Sing-sing och

klocktornet i centrum. Dessbättre står en stor kastanj alldeles
utanför fönstret så under sommaren så slipper man lida av det.

När man kliver in genom dörren får man

varningen:

- Trampa inte på posten!

All post som är viktig får ligga kvar på
hallgolvet så att den ska kommas ihåg.

- Jag är ingen ordnings�änniska. Tidigare

har det fungerat bra eftersom jag har haft
gott minne , men det har blivit sämre. Jag

tror inte att jag har glömt någon övning

jag ett studiebesök.

- Jag har mina bilder från
Gotland i lådan det står

Grönland på, det börjar ju

på samma bokstav. Det finns
bilde= från Grönland i

lådan också så det är inte

bara skryt.

- Jag hittar inte mina bilder från Spetsbergen, Jan-Olof står och
letar i bil dlådorna. Efter ett tag stämmer det och bilder från

Gotska Sandön och Spetsbergen finns där dom ska vara, i Grönlands
magasinet.

Under tiden har jag bekantat mig med J-0' s bokhylla. Hcl.lHnbibeln

trängs med Ungerska tidtabeller, Nordisk Familj ebok, 38 band inköpt

föt 200 kr., och

en säregen skivsamling. Danslekar från Uppland,

barnvisor och Turkisk folkmusik tillsammans med Emerson, Lake & Palmer

och Mörbyligam.

- Tidigare höll jag mig mest till kla.ssisk musiJ.:. Jag har inte haft
kuskapen om vad som är bra inom popen och som den småsnåle individ
jag är vill jag veta att en skiva jag köper är bra. Det har blivit

mer pop under de sista åren.

Jan-Olof hade gjort iordning te och plovkat fram bröd cch ost.

Jag undrade lite smått över hur Jan-Olof hade tyckt att det var

att gå på '11:!knis och hur det kom sig att han började undervisa.

Han började hösten 1 968.

- På den tiden hade man ett skänderi. Första dagen samlades alla
i nuvarande F1. Det kom in en massa mystiska figurer i fula grå

mössor och jackett. En av dom gick runt och snokade, han stötte på.

en kille som hade en plattpåse och utbrast: - Har nOllan sprit med
sig
? ! Två skändare till störtade fram, slet fram killen, hällde ut

spriten, ,klippte sönder kavajen och slängde ut honom bakwägen. Efter

det satt alla som tända ljus.

- Man hade ju hört att det var skändningar på Teknis, men om man bara
var snäll och höll sig undan så skJitlle man nog klara sig.

Ettan var inget problem för J-o. Det var bara att räkna. Den första
tentan som inte gick var Mek del 2. Efter ettan gjorde J-0 lumpen

under sommaren. Tvåan gick hyfsat i början men efter kalva hösten

fick han en hästartad förkylning som följdes av vattkoppor och han

blev sängliggande i sex veckor. Det är förresten sedan dess han har

haft skägg. På det sättet tappades nästan hela TETen och sen på

våren var det inte lika roligt att plugga längre.

- Något alternativ till Teknis fanns inte. På den tiden 11"8.r det bara
så att var man duktig i matte, fysik ock kemi då skulle man bli

civilingenjör. Ltt ligga av gick bara inte,

Efter tvåan kom resten av lumpen.

- Det var roligt jag hade trevliga kompisar och befäl som fattade
vettiga beslut.

Efter lumpen gick det trögt ett tag, men när han tog sjuttom tentor

på ett år så löste sig mycket. I femman började J-0 med exjobbet
på TETinstutitionen. I ett svagt ögonblick sa han att det kanske

skulle vara kul att undervisa och vips så var han övertalad. Dom
första TETövningarna höll han hösten 74.

r

- Det var ju roligt att

undervisa, det kan man

ju göra ett år till .
Det rullade på och efter
två år så var han uppe i
full tjänst.

- Jag vet inte om jag hade
klarat av att ta steget
att undervisa själv.
Våren 77 hade kurs
revideringen kört fast.
Man hade två icke kombiner
bara förslag och allt lades
på is. Trodde man, J-0
blev uppsökt av dåvarande
SNO och SNsekreterare. De
frågade om inte J-0 ville
bli arbetande sekreterare

i en ny kursreviderings
grupp.
- Jag gjorde tabben att säga ja.

Jan-Olofs arbete under två år ledde fram till den nu genomförda
kursplanen.
- Den nya kursplanen är i princip bra, men det är mycket kompromisser.
Elteknikblocket till exempel. Det var meningen att det skulle bli ett
ämne men nu har det blivit tre. Viljan hos instutitionerna saknas

att samarbeta och ge den för teknologerna bästa utbildningen.
- !nstutiti'f;.erna är mest intEesserade av att varje enskild bit ska vara
bra och tittar inte på helheten. På det sättet blir man alltför

bunden av traditionella ämnesgränser.
- LNE borde vara det organ som ser till helheten men där diskuterar man
imjre sakfrågorna. Om inte tsknologerna hade tryckt på hade vi fortfarande
haft den gamla kursplanen.
- lien jag visste att det var så, Det jag har lärt mig är att rita
blockscheman.

- Nej , jag ångrar mig absolut inte.
Vi har vid det här laget hunnit in på den andra kannan te. Den här
gången är det grönt �yrat te, Te verkar vara en av J-o•s stora passioner,
Man hinner bli bjuden på många olika sorter under en kväll .

Ti lJ NörbyliRan ,;år det att dansa hal linrr, h'I.JJ inr: är ett ::latrs dans
som snarare för tankarna till Anna-Lenas cirkel tränj nr; än danslor:en.
Jan-Olof är uppe och tar sig en svänF,om men får snabbt r:A upp då

gårdagens cirkelträni� fortf'l.rande s i t ter i benen.

tyckti, .i ar; att Solastafetten var det rol.i.r;,i.dtc.
- Som teknolor,_
Jag har sprunci t alla utom tre och .jac var den som v11r r-:1 cktros

första laeledare för ett rent Elektrolag. Det kostade säkert flera

tentor för det var ett jättejobb att hitta fo]k till alla sträckorna.
1973 kom vi sexa med P.tt rent moti onsla{'·.·

Jan-Olof visade en bok om den västerländska fj ] osofinn historia.
Den var på åttahurutra sidor och mycket finstHt. N!l.c:on r:.'mr: i

höst ska han ha tenta på den,

- Det är ren nyfikenhet. Ja{!: funderadP en hel del, l ilste b,icker och

lärde känna människor som snackade om det.

- Jag har anmält mig till en 20-poängskurs, Den första delen läste

jae; i våras och nu håller .ia1: på med del två: Inkdning i teoretisk
filosofi,

Tåg är ett eanunalt intresse för Jan-Olof, Samlingen tidtabeller

ocg modelloket visar det.
- Jae har aldrig haft tid att bygga modelljärnvägen. Annars skulle de
vara ett fiktivt mellansvenskt samhälle. Det skulle inte vara så

att järnvägen kom dit först utaa det ska finnas ett bakomlicffandc skä

till att man drar dit järnväg som någon gruva eller nåc,ot liknanrl4.

- Ja.g skulle gärna Aka Transibiriska Järnvägen fram och till baka utan

något stopp,

- Den skönaste tåaresa jae nåcoasin gjort var när jae \kte upp tilJ

Lofoten i somras. Tåget var tio timmar försenat men när vi kom fram

undrade vi: -Är v i redan framme
?

- Det som är skönt med tåg ät att man kan sitta och snacka
utan att bli störd.

timtal

- Känner man för att snacka i 17 timmar ska man cöra det, Skjut aldrj
upp till morgondagen det du J ika gärna kan eöra i övcrmor(;on.

När jae pressade honom om det där sista så tor, han nästan t i l l baka
det,

Något som han inte kunde sk�uta upp till i övermorcon var an fest för

vä" från J-0 vid tiotiden var h11n

övnineseruppen i ettan, När vi kom i
redan en timme försenad.
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SWEATSHJRT ART. 010

Skoltröja av collegemodell, alltid lika popu
lär. Tillverkad av finaste bomull uppblandad
med 33% rayon. Flossad Insida och raglan
änn. Muddar. hals- och m!djelinning är
resmförstärkta. Före första tvötten luddar
insidan.
Färger: Gu vit svart, grå, röd, marinblå
och ljusblå.
Storlekar: Small, medium, !arge och X-large.

{3

LIT.al.lfOJlD T.ÄGRA»I .)OCl ATT ..V�A JITT VA.ILIGT 1�GflYCl
OCll H

IWJ'fl

TI BA lff 1LOClTJYCJ: , TY :111'1' .Äll TYTm lff SUDil'f

-nrOK d l'BA'l'SHIJ.f • HÄil JOWD LITDilfOUIS 1UL BISDITIUG

FLOCITRYCK

Flockuyck kallas Catcos speciella metod för
!!Yckp6 sweatshirts, T-shirts och andra plagg
Det ger en vacker, upphöjd, sammetslik
nandeyta. Trycb3t Or!rtischtochfintplaggets
hela livsläni;id. Vi rekommenderar att plag
get VO:nda ut och in vid tvätt, för att undvika
onödigt textilludd p6 emblemet. Plagg med
flocktiyck får ej blötläggas eller läggas i blek
medel. Tvättrod finns i nack!appen till varje
Floclctryckkan ni få i dessa färger: vitt.
�önt, rött, brunt. gult och blått.
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SWEATSHIRT ART. 010

Skoltröja av collegemodell, alltid lika popu
lär. Tillverkad av finaste bomull uppblandad
med 33% rayon. Flossad insida och raglan
arm. Muddar, hals- och midjelinnJng är
res6rlörstärkta. Före första tvätten luddar
insidan.
Färger: Gu vit svart, grö, röd, marinblö
och ljusblö.
Storlekar: Small, medium, !arge och X-large.
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n.ocrrRYCK

flocktryck kallas Catcos speciella metod för
irrck� sweatshirts, T-shirts och andra plagg
Det ger en vacker, upphöjd, sammetslik
nandeyta. TryclcetOrfroschtoch fint plaggets
hela livslängd. VI rekommenderar att plag
get vända ut och In vid tvätt, för att undvika
onödigt textilludd pö emblemet. Plagg med
flocktryckfm ej blötläggaseller läggas i blek·
medel. Tvättrod finns I nacklappen till varje
Floclctiyck kan ni fö i dessa färger: vitt,
I
�Ont, rött, brunt. gult och blött.
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Tycker du att det finns för lite av personkult i kårvalet?

Då är det här artikeln för dig. Här följer nämligen inte:t'

vjuver med inte mindre än fyra kårpolitiker tillika E,,Osquar.

�drik Holmquist har varit aktiv
Teknologer) i ungefär två år.

Han har suttit på flera poster på
kåren, bl.a. i kårfullmäktige och
som valnämndens ordförande. Dessutom
har han haft en plats i högskole
siyrelsen.

- Arbetet är intress�nt mycket
därför att man ser resultaten

relativt snabbt. Det är frågan
om direktdemokrati .

Jag tror att allt för många

teknologer inte har klart för sig hur mycket inflytande kåren
egentligen har och hur mycket som kan uträttas. Detta är

förmodligen till stor del förkllaringen till det låga valdel
tagandet.

- Den fråga jag själv är mest intresserad av att driva är att

vi från kårens sida måste påverka mycket högre upp i instanser
som UHÄ, utbildningsdepartementet och riksdagen. Framför allt

gäller det att öka förståelsen för utbildningens behov så att
vi större anslag och kan förbättra undervisningen. Som det är
idag är kvaliten alldeles för låg. Problemen är många, tex.

hafsiga kompendier, för stora övningsgrupper och bristande
utbildning i pedagogik hos föreläsare och assistenter.

-BT ' s afficher är bra. Vi har satsat på saklig information

istället för slagord. Teknologerna är inte dumma och låter
sig inte luras av l;\llsiga bilder. Vi vill ha teknologernas

förtroende.

- Fr!gaa a• stuäentbosta.dabyrorna är svår, SSSB måste ju

hä,jja hyrorna för att överleva. Vad beträffar ae omtalade
reparationsfonderna anser jag att dagens byresgäs\er måste

vara solidariska med morgondagens,

- Jag är visserligen principiellt emot två ngsanslutning men
jag tror att kårobligatoriet är nödvändigt, Vad beträffar

kåravgiften tror jag inte att den går att sänka däremot är

det viktigt att vara ytterst noggrann med vad pengarna går
till.

�'
s
1
är gmka "Il in�

�
� :::: angagemang har hittills
legat på sektionsnivå vilket har
inneburit posten som Studie
nämndens ordförande.

- Jag började engagera mig i

sektionsarbetet i semband med
mottagningen -78, Det är väldigt

utvecklande för en själv att
jobba med sådana frågor, Man
får insikt i hur skolan fungerar

ooh har en möjlighet att påverka
det system som finns inom

sektionen

ooh på kåren fungerar

ganska bra, Problemet är att folk inte e ngagerar sig tillräckligt
mycket, Det är viktigt att man går till ettorna med �a- iiif•�·.:
·mation så man får med folk redan från början,

- En fråga som är väldigt viktig för må nga studenter är
hyrorna för studentbostäderna. De· byreshöjningar som SSSB
föreslagit i år är alldeles för höga,. speciellt som många

studerande redan har en pressad ekonomi, Dinl dåliga ekonomis ka
situationen beror på att studiemedlen har släpat efter under
en lå ng rad är, Nu gäller det att driva igenom kraven på

ökade studiemedel, på si'kt är det nog nödvändigt att införa
studielön,

• 3k•

- iDet är alldeles för mycket slaskpropaganda i kårval.ej; , Det ä.r

inte underligt att så många teknologer brukar låta bli att rösta.
Jag skulle vilja att kåren mer hade formen av ett studerandefack
än ett politiskt forum. Det blir lätt för mycket i,de6logtskt
t jafsande.

- Def finns väldigt mycket kvar att göra för att höja kvaliteen
på utbildningen. Man skulle kunna införa ett förberedande år
för studerande som har svårt med svenskan eller på andra sätt

har otillräcklga förkunskaper. Det är viktigt att ha högre
pdeagogiska krav på lärarna. På lång sikt skulle man f�rlänga
utbildningen till fem år.

$1C.F

Staffan Bergsmark ställer upp för

Socialistisk Kårfront i kårvalet.
- Det finns en mycket tydlig
social snedrekrytering till hög

skolorna. Jag tror att det problemet
skulle vara betydligt mindra om man

införde studielön. I det sammanhanget

är det också viktigt att genomdriva
hyresstopp för stud�ntbostäderna,
En kraftig hyreshöjning nu skulle
ta knäcken på mångas ekonomi.

- Jag är emot de graderade betygen. Det finns absolut ingea
anledning att göra utbildningen stressigare än den behöver vara.

Det är- överhuvudtaget inte nödvändigt att alltid använda en
tenta som redovisning för att man kan en kurs. I många,. fall
skulle man kunna ha en muntlig redovisni ng eller en rapport.

- Jag tycker kåren ska vara en rent facklig organinsation och

jag kan inte se att det borde ingå i en sådan organisations
uppgi�er att ordna med saker som matsal, motionshall osv,

Det borde vara skolans sak. Kåravgiften är betydligt högre än
den borde vara. Allt för mycket pengar går åt att avlöna
"byråkrater" som egentligen inte skulle behövas.

· �1 0
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på Clartes lista

alet. Han har bland annat

t i lcå.rfullmäktige och varit
i studiemidelsgruppen.
- Den absolut viktigaste frågan
för mig är hyrorna på SSSB 's

studentbostäder. Folk har helt

enkelt råd att betala de hyror
stiftelsen kräver. Jag anser att
kåren borde ta ställning i

frågan och rikta kritik mot SSSB angående det sätt på vilket
ekonomin sköts. Det ända riktiga är ett hyresstopp, men det
skulle kräva att statligt ingripande med förmånliga lån.

SSSB

skulle inte gå i konkurs om de inte fick igenoa sina

krav, de har godekonomi. Som exempel kan väl nämnas att SSSB's

underhållsfond är av storleksordningen strax under 20 miljoner.
Stockholmshems fond är av samma storlekordning med då ska man

komma ihåg att de är ca tio gånger större än SSSB!

- Jag tycker inte alls att teknologerna på KTH är oengagerade
eller ointresserade av sektions- och kårarbete. Jämför med
situationen på andra högskolor. I studiemedelsdemonstrationen
gick i höstas var det över 100 mei från skolan.

- Tyvärr är nog kårens arbete i allt för stor utsträckning
skilt från teknologerna. De stora utbildningspolitiska
frågorna. förs inte ut på sektionsnivå.

Ord och bild av Fredrik Kempe
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TAR TON - (�LLEH ��uPPA PLÅGSAMMA LJUDFÖRSÖK
Dea atOOOra debutea,
Det

kanske vore på sia plata att förat tala �m

för alla ettor vad e tt "mu1,ikborgarråd gör. ( e ller
inte gör ) •

Jag citerar Elektroa a<'kti�aaatadgar fritt:

�MBR akall vid varje •ektioaamöte på aektioaeaa
bekoatnad keaaumera raturglaaförpackade atark
öl av ett antal av 4 ( fyra ) , s••t framföra

o ,
0

ett aykempoaerat ODE till mötets !roa.. ???????
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tMBR akall ae ••• aia främata uppgi f t att vad

�

i �
� ,.,
,r. d) s

aom <' n bänder
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själv, eller ge�om bulvaa ,

bertföra kleckapelet i atadsbu•et , eller ••

0.:

det nu var tvärt em:

ODE till aöteta o-fremaa

och att inte bortföra klock•pelet.
o'(S.\ � "-:s,
\ ? Det a·ya J'MBR •a tte• på •våra prov redaa vid sitt föra ta
o��
....,.
SM, late aeg aed att piaaet i vanlig ordning var borta ,

det faaaa jv iage a klariaett heller, Jag •klllle naturligt

vis föredragit att keapa aig a j älv på l dariaett, 1ae a a"
fick jag i •tället aaväada aia gaala gitarr,
ONLY JUICE

PRE-SQUTTSVISAN

( mel, Fåaåaviaaa )

Ja r giek på pre=aqutt, de va en freda
Bara juie e , gå.r i aia aage aer
B•ra J•ice , jag •lltiag dabbelt aer Jat fick e n bäakhutt, blev go • gla
För keagl.�aria, hea aäljer bra,
Mia återatällaraup
Så bra att alla kaa få aånga.
Har jag re••n spytt •p ( p )
Mia ••te ropar· bara juiee
Och n : r 2 , dea rann ner d<'a ae
Av R : r 3 blev jag lite ane
Rara jaie� , går i mia mage aer
OcA n : r 4 de a kändea bra,
B•ra j•ice, jag •llting dubbelt "0 r Men allt aa<'dare bleve Vå'.[garna,
Vid aia ta�ke på i g�r.
Oeb n : r 5 •vepte jag med fart,
Jag fäller aåage a tir
Vid n : r 11 blev alltint avart.
Mitt •�rgonmål ijr bar& juice,
Tj•f•dderittaa klart alu t .

P . s , Det bäata aättet attl�ra �ig FÅSÅAVISAN
i aeledi, ;.'r att gå. på näiita SM , då de tta
muaikena pärla har fått ny text,

• 3!J•

KBR • • • • • fert•.

Uatler SM-•t• giac •••• '"MBR .. 11.,, alla laau kll&riaa d•batti nlägs ,
att till••-•• .. , Terate Dul-ltTiat

�

, att !allber••

aitt bi•r•c till •r•r. Clariatera täTliac !råa te rai•••• l : a
'P:maiaie a;
SKRIV FORTSÄTTMlN'G P.l:
Det lir pl•11• t
Det är plagp t
Sea Aar ke..it igea
Oela ... ll• t • • • • • •
TÄVI..lMGSBlDRAGET :
. • . • . • • • . . . aag•år• •
Det ilr plagp t
Det Kr plagg• t
Se• liar �t tilloak&

1,..

�Kr teateraa .. t aåaaåa alat ••P••
Oela aällakape ••• aöjealiTet ela1a•
D• t 11:r pl•r1• t ,
•
Det lir pl•1r• t ,
Sea liar uaau tillbaka ire• ·
Etter tr..tör\adet bleT tlet al.er priaattlelaia1 , ••• ta ai1 taaaa-
--- •aaa iate MBR laela tlfTlia,e a . Priae t-- • • pe...oakapa1l--ka... r MBR i !ertaättaiar•a att bära aäraaat lajärtat på aia
INaelt- ••i!era. Mera SMaaK ,

x,...,.

!rårt

.�../):t..�� ........ .
Ar1k'
I:.

Ra1erate a, MBR

• ,O•

Nu gäller det tvåan . I december är det dags att fatta beslut
om den nya årskurs 2 . Efter många manglingar gick det
slutliga förslaget på remiss nyligen. Om man j ämför med
den gamla tvåan är den stora skillnaden mer digitalteknik
och ingen FTE .
Kurserna
Två kurser &r helt oförändrade , TET del 1 och Funk d e l 1 .
Fysiken omfattar samma kursstoff som tidigare , men den
mastiga del 1 ( klassisk fysik) är delad i två bitar ,
det blir fler övningar , färre föreläsningar och nya labbar.
Nya TET 2 motsvarar TET 3 som tidigare låg i trean. Nya
elmät d e l 1 motsvarar den gamla kursen minus de moment
som flyttats till etttan. Nummen är den del av gamla
nummen som flyttats upp från ettan.
Kursen matematiska metoder har bildats av Funk 2 och
Funk fk , men v i s sa sällan til lämpade moment har tagits
bort. En kurs i företagsekonomi skall ge grundläggande
ekonomiska kunskaper .
Slutligen har införts en kurs integrerad elektronik ,
som beskriver funktion och begränsningar hos de vanligaste
digitala komponenterna, och en kurs i digital- och dator
teknik som tar upp mycket av det som idag behandlas i
TTS gk i trean. Del 2 av den kursen skall ge inblick i
handhavandet av mikrodatorer .

·�·

Kurser i trean
Det föreslås också att ett antal kurser blir obligatoriska
i trean. ( 27 �
0 av totalt ca 6 00 ) , Detta gäller 4 helt nya
kurser , elenergiteknik , digital. s ignalbehandling, linjära
system och arbetsledning. samt två gamla kurser i ny
skapnad , elektrisk mätteknik del 2_ och analoga kretsar .
Resten av årskurs 3 disponeras för valfia ämnen , Dessa
ämnen kommer att schemaläggas i S profiler ( elenergiteknik,

industriell elektroni k , telekommunikation , datorteknik och
fysikalisk elektronik/ , Valet av kurser föreslås bli fritt ,
men i början är det naturligt att följa de schemalagda
profilerna. Högre upp, i fyran , blir valmöj lighetrna fler .
Inkörning

Samtliga kurser i tvåan , utom integrerad elektronik, är sådana
som bygger på existerande kurser, där kurmateriel finns
redan tidigare. Av kurserna som börjar i första perioden
är två helt identiska med dagens kurser . Ni som går i
ettan nu bör alltså inte få problem med kurs litteratur
eller liknande nästa år .
Arbetsbelastning
Timantalet har planerats så att det skall bli j ämnare
fördelat över året än idag. Antalet veckotimmar är 28 som mes t ,
inklusive laborationer . Oftast läser ni in�e fler ä n fyra
ämnen parallellt och antalet tentor är en eller två per
period. I kursen digital - och datorteknik del 2 är det
ingen tentamen.
Äldre teknologer
För den som är E- 7 8 eller äldre försvinner el ler ändras
en del kurser. Tentor på gamla kurs r kommer att finnas kvar
till septemberperioden 1 9 8 2 , Gamla kurser motsvaras av
nya på följ ande sätt:
Gammal kurs
TET del
Funk 1

Ny kurs
Samma kurs
Samma kurs

.,..,..

Fys:k del 1
Fys:k del 2
TET del 2
FTE
Rättskunskap
Funk 2
Funk fk
Elmät del

Kursen motsvaras av två nya kurser ,
termodynamik + vågrörelselära, som
till sammans har samma innehå l l ,
Samma kurs
Kursen försvinner. Underv isningen
motsvaras delvis av nya kursen i åk
Kursen försvinner . Undervisning ges
s ista gången i vår.
Kursen ges för andra sektioner även i
fortsättningen.
Kursen försvinner för E, men undervisas
för F även i fortsättningen.
Kursen försvinner . Motsvarande under
visning ges inom matematiska metoder.
Motsvarar nya del 1 + kursen e lektriska
mätningar i årskurs 1 , Enbart tentamen
kan ersättas av tentamen i den nya kursen.

För mer detalj erade upplysningar om övergångsbestämmelserna,
kontakta studievägledarna. Dom kan ge dig besked om vad som
gäller i just ditt fal l . Där kan du också få läsa dom detalje
rade övergångsbestämme lserna.
Hela förs laget
Remissen är en lunta på 3 8 sidor. Den innehåller bla s chema
och detalj erade kursplaner. En uppfattning om vad kurserna
innehåller kan du också få genom att studera motsvarande äldre
kurser i studiehandboken. Studienämnden och st�dievägledarna
har exemplar om du vill läsa hela luntan.
Precis som den nya kursplanen för årskurs 1 innebär
detta förslag eDdast en omstuvning av befintliga
kurser , med målet att j ämna ut arbetsbelastningen för
teknologerna och skapa utrymme för en profiluppdelning
i högre årskurser .
Vad som saknats helt är en principdiskussion i Linj enämnden
av hur utbildningen bör se u t . Svagt av ett organ som är
ansvarig för elektros studieplaner. Överhuvudtaget diskuterar
man inte. Och det är bara teknologrepresentanterna som
försökt protestera. Det kanske är symptomatiskt.

Man har tex inte diskuterat undervisningsformer. En kurs
revidering borde inte bara vara et � bollande med kursmoment
fram och tillbaka . Det borde också vara en diskussion om
övningar kontra labbar , om hur man utnyttjar sina. resurser
bäst, om hur man kan påverka institutionerna att förbättra
kurser osv .
En konsarverande faktor när det gäller kurser är institu
tionssystemet. Gränsdragningar mellan institutioner och
rent egoistiska skäl ( fler och större kurser = mer pengar)
ligger ofta bakom en negativ inställning till förändringar .
Och tyvärr är det oftast teknologerna som kommer i kläm i
sista ledet. Skärpning .
Jan-Olof Åkerlund
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Elektro har haft besök av kinesin,. Som du kanske
har läst i dagstidningarna har 20 studerande från
Kina fått komma till Sverige Bör att studera
tekniska ämnen. Några av dom kommer att börja på
Elektro nästa höst. Som en första övning var
�ågra av dom här för att prata med svenska
studerande.
Vi hade tagit med oss diverse kurslitteratur och
eftersom det är kinsiska för oss förstod dom
böckerna rätt bra.
Besöket avslutades med ett mycket uppskattat
besök hos Elvira.

Upplyste Osquar!
Älskade Osqulda!
Återigen närmar sig höstens höjdpunkt, Osquars namnsdag 1 /1 2 ,
med stormande steg.
För att de föregående årens succ�er ska upprepas och Elektro
åter ska kunna ta hem prisskirden måste E-Osquarulda ställa upp
och gw sektioaen sitt stöd vid sångartävflan.
allt detta låter ambitiöst kan vi formulera
om det så här: Vi behöver fo] k som vågar
stå på scenen och gapa, folk som säger åt
dom vad dom ska skrika, andra som rör smg
2
och några som hjälper T att tala om för
dom hur dom ska sprattla med benen.
Vad det hela går ut på är alltså att vi
alla ska göra vårt bästa för att Elektro
ska ta hem så många av priserna som möjligt,
i:-��
helst alla.
Sltl&ArtÄMA
Viktigast är naturligtvis Fredrik Bremer
priset, den otroligt vackra eldgaffel som varit i Elektros ägor
de senaste f;rJJa,,lren (med tanke på att priset bara funnits i fem år
är det rätt bra • • • • • ). Om Elektro erövrar FE-gaffeln även i år
tillfaller den sektionen för alltid, behöver jag säga mer?
övriga områden där Elektro av tradition skördat stora framgångar
är priserna för bästa scehshow, bästa oviktiga detalj och
naturligtvis huvudpriset "Best in Show" .
Yör spexintresserade finns dessutom de i fjol instiftade " bästa
manliga kvinnliga huvudroll" och vice versa.
Som du ser: Fullt upp att göra.
Håll ögonen öppna, spana efter anslag och kom till de möten som
ordnas. Du kommer att få vara med om en jätterolig upplevelse,
saatidigt som du bidrar till att höja Elektros namn till skyarna.

StA'b�OÄtJ6

\Jl

Vad kan man mer begära ???! ! ! !
Vi ses.
Torsten Dahlkvist, körledare

Ibland har det talats om att man ska slopa betygen i
skolan och ha inträdesprov i stället. " Over there" har
man till viss del anammat det systemet . Här är exemp e l
p å ett test u r HoToGAMIT, en bok som studentkåren på
MIT ger ut .
Th11 following items have beerr 11xc11rpted from recMt fi'rst-y11ar Grilduste Qualifying Ex

aminations. They •r• pubfished herlJ as • public s11rvic11 lor the edification of those un
d1Hgraduat11s planning to att11nd gr•du•t• school.
lnstructions: Read each qu11stion cartlfully. Answer all questions. Time limit 4 hours.
You may b;gin imm•fliatllfy.
Mecllcine: You ha� ,,.,,n provided with a razor blede, • piece ofgauze. and a bott/• of
Scotch. R11mova your •pPt1ndix. Do not sutura until your
ha& bHn in,.,,.cttld.

-*

P11bltc S-lling: Tw11nty·five hundred_riot·crand Aborigint1s .,,, storming the c/ass·
room. Ca/m th11m.

Engi,-,!119: Tht1 disass11mb/11d parts of• high-powarad rifle hav• l>Hn placed in • box
on your d11slc. You w11/ also find •n instruction manual printed in Sw•hili In ttln minutes
• hungry B,mga/ tiga, wi/1 be admitted lo your roorn Take w1Jat11Var action you fnl ap·
propriate. Be prepared to justify your decision.
Muaic: Write a piano conceno. Orcht1str11te and pe,form it with II f/ute •nd drum You
wil/ find a piano under your s11•t
Political Science: ThtJra is a ta/11phon11 an tha desk />tlsid11 you. Start World War /Il.
Report on its sociopoliticaJ eff11ctS; if any.
BiolO{IY: Creattt liftt. Estimate the diffarence in subsequent human cu/tur11 if this form
ol life had deve/oped 500 million yHrs earlittr, with sp•cial attantion to its prob•ble el·
fects on thtt English parliamMlary system.
M•nagement Science: Oafine Mani,genwnt Oefin• Science. How do thay rehlt•l
Whyl Create a generalized algorithm to optimiz• •Il manageria/ decisions. /mp/ement
your algorithm an eithttr II GE 645, COC 7600, IBM 3601195, or POP B. Yourprogram
shou/d inc/ude all the software necttUMy to support 100 intaractive conso/es.
Extr• Credit: Oefine tha univeru. Giva thrae examplu
- "The Lut Word" from thursday
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Herr redaktör!
Jag läste i förra veckan E. -nollans första nWlllller av E mis
sionen och jag m1ste säga att det i stort sett var ett
-:cket bra exemplar av denna tidning .
Men • • • det fanns ett par saker som jag tJcker absolut
inte hör hemma i tidningen , SOII ju trots allt skall rep
resentera (-sektionens teknologer och ' ta upp saker ...�
ligger i der�a intresse . Ur min synvi.Dkel bar (missionftl
urartat till en specialtidning för det !åtal soa innei.,
ett faaatiskt fackligt intresse saat för den klick BOii
aer eller aindre t7cks ( förllt uttrycket ) skita i stu
dierna oc� i stället i i.tvudaak ägJaar sig lt al.lallanda
aöjaa och eiapla ekbt.
Ett praktex..p•l.·,pl det aiatnÄIIIIII& är sidan 29 soa glr
uader beteckningen Eiaar Ljungs hjärtespalt. Dalllla sida
är det aest os
..ltliga jag någonsin skidat o<:ll den passar
�rkligen iate in i •• Hktionstidning pl aa teuisk höe
skola, Bilderaa är viclrica och texten är 'llllcär och iue
Wler •• aiiagd billiga

0

skäat 11• Finna det iagan soa helst

ajälvlu'itik pi. EataaioJt.ens redaktion eller skall vilken
4,-.. - helat. fl pabllc•r-. USCBI Noller aOII dan här
Eiaal' LJunc skulle göra f-aektiOllan en stor tjiiaat genoa
att �7ta linJe och inta l.ingr• svlrta iaer aektieaeas goda
.... 1enom sin JUirvaro•.
•Ea litea historia tt pl aotstlende sida är i atert sett inte
117cket bättre trots att den är kamouflerad b� ett flertal
f7sikallaka beteckningar.
En alUl&Jl sak som gjorde mig mycket uppr ärd var sidan 27,
där ea av dessa klrfanatiker öser galla över det stora
flertal ( däribland undertecknad ) som faktiskt b örjade
pl KTH för att studierna intresserade dea och inte för
att utmärka sig i allehanda kårpolitiskt larv. För övrigt
t7cker jag inte alls att utbildningen hål.ler pl att urvatt
aaa och om flertalet teknologer bara klarar av typtentor
al beror det med stor sannolikhet pl att de lägger ned så
stor del av dan tid soa de skulle kunnat ägna åt studier på
ovidkommande saker, som allehanda gaaqaer , protester mot
undervisningen och infcrandet av nya "flua"-äanen av typen
Teknik och Samhälle •
.. , , skärpning pl Emissionen. Jag och 811keirt många med mig
vill ha en tidning som bättre tillvaratar E -teknologernas
intresse&,
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• Eva Boestad
Ängsklockvägen 50
181 61 LIDINGö
08/767 56 92

• Göran Linqvist
Birger Jarlsgatan 104, uppg.3,4tr
114 20 STOCKHOLM
08/1 5 20 :42

• Sven Ivmark

• Jan Arn&r
Kinnekullevägen 33, 1 tr.
161 34 BROMMA
08/25 84 30

e. Fredrik Kempe
Ammanuensv. 6/318
104 05 STOCKHOLM
08/15 32 89

• Gunnar Florin
Kungshamra 21/315
171 1'0 SOLNA
08/85 83 1 8

Forskarbacken 10/419
104 05 STOCKHOLM
08/15 3 5 39
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- Det osmakligt dåliga idrottandet.

- E-Osquars låga intresse för förberedelserna till
sångartävflan.
Matte instutitionen för en underlig algebrakllra.
:
- DKS(behöver vi tala om varför?)

- Det höga intresset för årskursmötena
- E-Osquar som atår u t i tolvan trots utrymmesbristen.
- Studienämnden som i praktiken står för Emissionens
redaktionslokal.
- Instutitionen fot TTT som hjälper till att blada
nyss nämnda tidning.
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Mjuka flingor dinglar lätt
och tynglöst kring ,
vinterns mantel
som snart ska omsluta oss

anmäler sin ankomst
Eva Hjärne

