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Jaha, då har vi än en gång försökt göra
en tidning. Den är, som ni ser, inte helt lik
föregående nummer. Vi hoppas med detta
nummer få lite reaktioner på hur den skall
göras i fortsättningen. Vi som jobbar med
Emissionen tycker det är kul att hitta på.
nya uppslag att skriva om, men det har
varit lite tunt med intresse för tidningen
,:· utanför redaktionen. Emissionen är inte
· enbart till för att anmäla sin nya adress
im. Nej, det är meningen att alla sektionens
medlemmar skall kunna skriva om vad de
tycker och tänker om skilda ting. Annars
betyder det att Emissionens inriktning blir
låst av vad vi i redaktionen tycker är kul.
Det finns faktiskt en brevlå.da (grön för
tillfället, men snart vit) som sitter under
anslagstavlan rakt fram när man kommer
ner i Tolvan. DÄR skall ni stoppa allt som
vi kan ha intresse av. Dock inte er själv och
annat skräp. Vill ni vara med att peta ihop
tidningen, kom i så. fall ner i Tolvan helgen
efter manusstopp. Där brukar vi bo då. ·
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Om det är någon som börjar att läsa
tidningen med att läsa den här sidan, vilket
jag betvivlar, kan jag berätta att numret
innehåller lite av varje. T ill nOlla.n vill jag
säga: Läs noga. och begrunda.. Att läsa. är
att lära. och lära. vill väl nOllan, annars
skulle väl inte nollan ha bö_rjat på Elektro?
Emissionens målsättning under denna. ter·
min, är att vara en blandning a.v Svensk
Damtidning,· ETC, MAD, Ny Teknik och
IOGT's Medlemstidskrift. Framtiden får
utvisa om vi lyckas. Låt oss så slutligen, till
sammans tacka nyblivne emeritus Pär Ivars
son. Tack!!
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Hejsan, det är Er nye ordförande som
Funktionärspresentationen 18/10 kl. 12.00
försöker skriva ner ett ordf's ord. Jag heter
El,
kom dit! Naturligtvis är även alla som
i
Anders Österberg, E-80 och en utförlig pre·
kommer från Västeräs ochså välkommna dit
senation av mig finns på annan plats här i
och lyssna.
tidningen.
För övrigt vet jag inte så mycket om verk·
Det är konstigt, hur man än planerar sin
samheten som bedrivits under sommaren för
tid tycks framförhållningen aldrig bli vad
att jag och ett 50-tal E4, E3 har varit på
studieresa i Japan. Studiresan är ett unikt
man önskar sig. När jag sitter och skriver
tillfälle att komma ut i världen och se något
det här har det varit manusstopp för länge
annat än det man är van vid. Hoppas att
sedan. Vad skall jag då. skriva om ? Till att
börja med skall jag väl inte vara sämre än
kommande studiresor blir lika lyckade som
mina föregångare så därför börjar med hälsa
den i somras. Om man skall blicka framåt
ett tag så blir det genast intressant.
alla Ni Osquar och Osqulda välkommna
tillbaka från sommarens sköna, lugna dagar.
Jag hoppas att ingen har undgått att
Detta gäller speciellt Ni som efter tvi år i
märka att Elektrosektionen fyller 75 år nu
Västeräs har hittat hit, hoppas Ni finner
under hösten. Detta, kommer naturligtvis
Er tillrätta här hos oss. nollan har ju
att firas på en mängd olika sätt. För
blivit välkommnad av så många redan, men
att alla planer skall gå i läs krävs det
en gång till skadar inte. Välkommna till
naturligtvis en massa arbetsinsatser och det
Elektro nollan ! Hoppas era 4·6 år här blir
är där just du kommer in i bilden. Om
lika stimulerande som för t.ex. mig själv.
du känner för att göra någonting se då
på anslagstavlan mellan kaffeautomaten och
Vad har då hänt på sektionen under som·
maren ? Till att börja med har en ny
funkrumsdörren. Läs för övrigt mer om
styrelse tillträtt. Den består av till att börja
jubileet på annan plats i tidningen.
med mig själv som är helt grön vad det
Det fanns förra året en gourmetklubb på
gäller styrelsearbete på Elektro. Som min
sektionen. Denna klubb bestod av flera
vice sitter Fredrik Arinell tidigare sekreter·
små.grupper som smalades ungefär en gång
are, hans post innehas nu av Johan Jonas·
per period hemma. hos någon och lagade
son. Kassör är alltid lika strävsamme Bengt
där en lite proffsigare middag som man
Bergström. Klubbmästare är Holger Ek·
sedan avnjöt. Nu är det så. att det skulle
blom och ännu så länge hans vice Jan
behövas någon som är intressera.de att ta
Boivie. Som källarmästare kämpar Mats
över ansvaret för denna klubb. Om just du
"Purjo" Perjons, bland overallerna hittar
känner dig kallad så tag kontakt med mig
man så Öfvrig Anna Weijke. Till att leda
så kan vi diskutera hur gourmetklubbens
den Kinesiska morgongymnastiken har vi
framtid skall se ut. Det har väckts tankar
Idrottsledaren Klas Nilsson. Tolvan sköts
om att man skulle skriva en restuarang
den här hösten med ledning av tolverichefen
guide över dom mest teknologvänliga. krog
Torbjörn Jonsson. Sist men absolut inte
arna på stan, låter det intressant ? I så fall
minst viktigast har vi vår StudiNämndsOrd·
prata. med mig eller Bengt B.
förande (SNO) Alf Ahlström. Det var hela
Ett viktig datum är den 31/10 för då äger
styrelsen det.
höstens första SektionsMöte (SM) rum i
Om nu nOllan blir etta så finns ett ut·
Kröken. Där kommer bl.a. en stadgeänd:ring
märkt tillfälle att den 18/10 stifta närmare
att klubbas igenom, kanske. Om Du vill ha
bekantskap med styrelsen och alla andra
något att säga till om, gå dit och tyck till.
funktionärer som finns på Sektionen. Då
Det är din rättighet som sektionsmedlem.
anordnar vi nämligen en funktionärspresen·
Det var väl ungeför allt jag hade att
tation i El kl. 12.00, där kommer alla
komma
med den här gången.
funktionärer tala om vad just dom gör här
på sektionen, och ni kan ställa dom mot
moped på er alla från eder
väggen med kluriga frågor om sektionen
verksamhet. Alltså ett ypperligt tillfälle att
Ordf, Andere Öeterbers
lära känna· E-sektionen lite bättre.
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Anders Osterberg
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Den elfte december 1960 kl 23.35 inträffa
de något vi alla idag har anledning att vara
oroliga för. Sektionens nye ordförande an
lände som på beställning för att störa natt
sömnen hos de tappra nattsköterskorna på.
Sabbatsbergs sjukhus.
Visste må.nntro hans föräldrar redan då
att han skulle bli något så fint som elek
triker. Nejdå, Anders började sin bana
precis som alla oss andra med kortbyxor ,
långstrumpor (med tofsar) och ränsel över
axeln. Hagsätra skola var mycket glada den
dagen han snubblade in över tröskeln, här
skulle man nog kunna framställa en skoltro
gen elev. Förhoppningarna visade sig gå. i
uppfyllelse, Anders fortsatte geschwinnt till
Wasa gymnasium för att börja på teknisk
linje. Efter lite tvekan valde han el-tele
inriktningen, vilket intresserade honom till
den grad att fallet över tröskeln raskt om
vandlades till en dubbel-åtta med pik. Utan
rast och ro tog han sig an utbildningen här
på teknis 1980.
Som alla andra onormala blivande tekno
loger, kunde han givetvis inte nöja sig med
att delta enbart i undervisningen. Enligt
uppgift lär han ha deltagit i nollningen med
liv och lust, och utnyttjat tillfället att skaffa
sig många goda vänner för framtiden.
Det första året blev nog det lugnaste,
utan alltför många och stora åtaganden.
Men framåt vårkanten skulle även den san
ningen modifieras "en smula". Då kom den
första av de två karnevaler Anders har varit
med om, tillsammans med erbjudandet om
att bli skaendare. Av någon konstig anled
ning, säger han, var han inte så angagerad
i själva byggandet under karnevalsveckan,
utan sålde mest lite Bruxanvisningar den
gången.
Ett trevligt tillfälle att komma undan
studierna på ett annorlunda sätt tycker An
ders är de två festveckor som anordnas på
NTH , Norges tekniska högskola, i Trond
heim. Omega, Elektros vänsektion inbjuder
då till "vänskapsutbyte" i en uke, under
mycket gemytliga former.

Hemma?
Det som verkligen har intresserat An
ders under de sista åren är arbetet på.
Radionämnden. En annorlunda typ av
koppling till verkligheten. RN och FN
(filmnämnden) är de som ordnar med ljud
och ljussättningen vid fester i kå.rhuset
som nu på det första squttet t ex. Även
vid de tillfällen då. festligheterna ··flyttar
upp till Sing-Sing eller nå.gon annan lokal i
lokaliteterna är det nästan uteslutande RN
som står för "musiken".
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Något som också nOllan kanske har note
rat (?), är__att RN sänder närradio på 88.0
MHz . Ar Du intresserad av att arbeta
tillsammans med RN ellerFN kan Du alltid
höra Dig för med Anders. Han tycker det
behövs mera elektriker där, och antalet har
ju nu minskat med en i och med att han har
börjat trappa ner på aktiviteterna inför sin
förestående examen.
Vad hans ex-jobb handlar om fick vi
ingen klarhet i, han är ju anställd hos det
mycket hemliga Bofors Aerotronics. Enligt
egen utsago rör det sig om talsyntes. För
att klara av att vara ordförande, har han
sin timanställning där.
Ett annat jobb han nyligen har haft, var
på KTH -net. Ett arbete han bl a hade för
att finansiera studieresan till Fjärran Östern
nu i somras. Då besökte han tillsammans
med 40-talet andra. teknologer bl a Japan
och Sydostasien

De uppgifter han nu har att sköta som
ordförande är mer av administrativ karaktär.
Hålla. styrelsemöten, sammanträda. med de
andra. sektionsordföra.ndena. i sektionsrådet,
sköta. om korrespondensen och representera
sektionen är några exempel.
Men nu ska. Ni inte tro att hela Anders
liv är präglat av teknis, han kopplar faktiskt
av med en bowlingrunda. då och då eller
skidsemestrar när det är säsong. Men myc
ket mer kan han inte erinra. sig, det skulle
möjligen vara. en och annan arbetstimma.
med huset han bor i. Trädgårdsgöra. med
andra ord, vill han måhända. redan stadga
sig? Nja, det motsägs nog av ett citat han
gjorde: "Vem vill bli civilingenjör".

iI

Vad gör han?
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Studienäinndsordförande
Namn: Alf "Alfa" Ahlström

Ålder: 61:a/E-81
Civilstånd: Fri

Skulder: Ja, stora tacksamhets

Röker: På sin höjd en pipa på en promenad

Dricker Du sprit: Ja. det händer väl att

en och annan kvalitetsvara slinker ner

I•

.i

Vad tycker Du om nätstrumpor:

För varma, hårstråna fastnar i hålen

Studerar Du: Ja ... ja ibland

Vad ska Du göra när Du blir stor:

Nytta, och sedan dra mig tillbaka framför

brasan med en hund vid fötterna, gärna

med en god whiskey jämte mig...

:I
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Vem vill Du möta en mörk natt:

Någon med en lampa

Brukar Du vara ute och cykla: Ja, på alla sätt

Alfa är teknologen som de flesta nOllor har sett utstyrd i en beige overall istället för den vita.
Den gamla lär enligt uppgift ha fått sig en rejäl överkörare?

Den som någon gång har försökt att nå Alfa telefonvägen har oftast gett upp ganska snart.
Förklaringen ligger i att med de uppdrag och åtaganden han har, finns ingen tid över till
"hemmet". Några exempel på det är SNO , angagemang i sektionsalliansen, nollning, VEXT
, Strindbergsgruppen, Vitt Brus (kul), ordna interna fester samt de vanliga småsakerna och
förlustelserna i tolvan. Och skulle nu inte det här räcka till så har han ju alltid ett jobb på
Comterm att sköta. Där konstruerar han en dövtelefon, med tillhörande kringutrustning. Blir
det sedan någon minut Över efter pluggandet (tro det eller ej, det blir det) så brukar de gå åt
till att lyssna på musik, eller till korta och ibland riktigt långa promenader.

SNOORD OM SN
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Här på högskolan är teknologerna mera inblandade i undervisning och kursinn ehåll än på t
ex gymnasiet. Studienämnden, som alla Elektro-teknologer är med i är det forum där våra idecr
om undervisningen, uppläggning och innehåll stöts och blöts. Mitt jobb som SNO är mest att
försöka samla upp sektionsmedlemmarnas åsikter och presentera dessa för dem det berör. Jag
skall också agera informationskanal åt andra hållet. Till min hjälp har jag ett gäng teknologer
som gärna får bli flera. Elevinflytandet på Elektro är stort såtillvida att lärare och studierektorer
etc lyssnar på oss. Det är också stort formellt, d v s inskrivet i högskolebestämmelserna.

Studieuämndsverksamheten tycker jag är om inte den viktigaste, så i alla fall den mest seriösa
biten av scktionsverksamheten. Flera borde angagera sig lite i den och gå på SN -m�tena, där
man till stora delar har diskuterat sig fram till den utbildning vi har idag. Vi kommer att ha
info för nytillkomna nu den 3/10 kl 17 i VEXT -rummet. Anmäler man sig på matlista får
man mat på mötet. Välkomna <lå!
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12:erichef
Namn: Torbjörn Jonsson
Ålder: 23/E-84
Civilstånd: UNGKARL
Röker: Nej
Dricker sprit: OL
Vad tycker Du om Tolvan:

Ett trevligt ställe, mycket trevligt
Vad tycker Du om nätetrumpor:

Verkar kallt
När tänker Du skrh,m Din• memouer:

När jag har gått ut teknis
Varför:

För att tala om hur kul jag hade där
Vad an1er Du om urbani1erin1en:

Nog är det väl trevligt i glesbygden.
Vad 1lca Du 1ör• när Du bllr 1tor:
Den dagen ...ska jag skaffa mig ett hyfsat

II,

I
ii

jobb, gärna resjobb å så ska jag flytta hem.
Spadpoäng?

Fritid: Va?

Tobbe är en levnadsglad ung man som gillar att ha kul, mycket .kul och ofta. En stor del av
det behovet tillfredsställs av hans angagemang i Valhall. Som tolverichef sitter han ock�å och
tycker i sektionsstyrelsen. När det inte rör sig om teknis, vilket tydligen inte är så ofta, händer
det att han plockar fram gitarren och spelar någon låt. Annars rör det sig oftast om lite pilsner
tillsammans med goda vänner...

Tolvan Talar

*När skylten "12:an stängd på grnnd av städning" hänger på dörren, då är tolvan stängd.
Detta inträffar periodiskt på onsdag förmiddag.
Var trevlig mot städpersonalen!
*Alla plockar undan efter sig, eller hur?
*I VEXT-rummet är anslag inte fina.
*Bjud gärna tolveriet på fika, d v s även vice tolverichef: Mats Ancker, tolverinisse: Ulf Levander,
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* Rökning är inte tillåtet i tolvan.
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tolverinissa: Bodil Alexander.
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Beträffande nOllestädnin1
En nOllegrupp kommer att utses till att ansvara för att det städas. Varje grupp har en vecka.
Vilken grupp som är den "lyckliga" står att läsa i 12:an.
Prova gärna den nya dörrhållaren, (kul!). Observera att stenar inte län gre behövs, d v s ny
konstruktion.
"Bättre lyss till den fläkt som surrar, än att aldrig besöka en damturk".
För övrigt är gräset fortfarande grönt. (Ack den ungdomen ... )
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Namn: Holger Ekblom
Ålder:Snygg ändå
Kön: Det står fast
CiviletAnd: Det också
Skulder: Oskuld
Studerar Du: Igår . . . nää sedan
Röker: Nej. står fast
Dricker Du april: Oförskämt
Vad tycker Du om tolvan: Juste, baren snygg
Vad lycker Du om nätstrumpor:
Jag har hål på mina
Niir tänker Du skriva Dina memoarer:
Ja. när jag tänker tillbaka på de händelserika
åren jag hade pA Tekniska högskolan, kan
jag bara så här nu inför pensionen . . . Näe,
fy fan, varför då
Vad eka Du 1öra när Du blir ator:Jag ska bli
· miljonär och sälja pilsner till ockerpris
Är Du ofta ute och cyklar: Ja självfallet
Vem vil du möta en mörk natt:
B V . om han har en påse på huve't
lnterHen: Hämta papper på Roto-tryck
( bordsdukar) . Min fru och mina fem barn,
kanske skaffa fru.
Mera: Ja, ta makten på sektionen
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Klu bbrnästare 2
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Namn:""ian Boivie

i

1

1

I
, I

Ålder: Lagom

iI

Kön:?

i I

Civilstånd: Ogift
Skulder: Givetvis

I

I 'I

Studerar Du: Det ryktas

;

Röker: Nej

I

Dricker Du sprit: Aldrig smakat

I:
.I
1

I
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Vad tycker Du om tolvan: Skitigt

1

: I:

råtthål, snygg barpersonal

i I:

Vad tycker Du om nät,trumpor: He-he,
givetvis på rätt ställe

; I·
I
i:

När ,ka Du skriva Dina memoarer:
Vem fan skulle läsa dem
Vad ,ka Du göra när Du blir ,tor:
I

i.
1'

;
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. i:
; !'

Jag ska inte bli stor

' I
I '

Brukar Du vara ute och cykla:lnte tillsammans

. I

. '
.I ':

med Holger. Klart mll. kontroll
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en massa tid. Förresten, det är ganska svårt
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Vad gör Du på källarna: Säljer öl, spiller bort
att definiera kvällarna, de börjar så tidigt ...

!
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Intressen: Höja priset

!
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q R, programrådet, är de som står för alla de trevliga festarrangemangen på Elektro. De
består av sju utvalda personer, två klubbmästare och fem qRissar. De gånger det serveras mat
och dry ck nere i tolvan är det oftast ett <{ R-arr. Ett exempel är alla pre-squtten då alla som
vill är välkomna , även om man misslyckats med att få tag på en biljett. Andra tillfällen då <J R
säljer biljetter är till de lite större festerna, som nu till nOllegasquen och senare till höstphästen.
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Källarmästare

Namn: Mats Perjons

Ålder: 23,75 år/E-84

Titel(so 'far): 25-öres ingenjör
Röker: Nej

Dricker sprit: Det händer

Studerar: Alldeles för lite och okoncen

trerat
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Vad ska du göra när du blir stor:

Ha mitt barnasinne kvar

När tänker du skriva dina memoarer:

Efter 5-6 händelserika år på Elektro

Vad tycker du om nätstrumpor:

På skaletten är det fint

ii lii
i
1:

i'

Har du egna erferenheter av dem:

Inte på mig själv

Vem skulle du vilja möta en

mörk natt: Tore Skogman! !

- ;

Var det så det gick till?

Mats är E-84, han trivs väldigt bra på elektro och hoppas att han ska fortsätta att göra det.
Hans främsta sportintressen är slalom och windsurfing, på kvällarna när det inte händer något
speciellt på teknis och han inte pluggar brukar han träffa gamla kompisar.
I
j :

! ;

Inom sektionen är han denna termin källarmästare och till sin hjälp i källeriet har han P-0
Gaasvik (vice) som sköter om läsken och Peter Agnvall (källarnisse) som tar hand om kaffet." Det
är alltså av oss ni kan få hjälp t ex om den otroligt sluga läskautomaten skulle ta pengar ifråu
er" lovar Mats. Han säger också att de försöker hålla priserna nere, och det är för vår egcu skull
som vi bör betala. På tal om pengar så hoppas han att v i har märkt att 25-öringarna finns kvar
i Tolvan. De kan användas i kaffeautomaten som däremot inte tar 50-öringar. Mats berättar att
efter många påtryckningar införs nu JOUER, det är en gammal tradition att placera en liten
punschflaska i läskautomaten någon gång nnder terminen, en starköl kan också dyka upp ibland.
Han uppmanar vinnaren att höra av sig och säger till sist att han gärna tar emot synpunkter
och förslag.
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Ofvrig
Namn: Anna Wejke

Ålder: 21/E-84

Civilstånd: Ogift och okysst
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Röker: Nej, aldrig

Dricker Du sprit: Vid festliga tillfällen
Vad ska Du göra när Du blir stor:

Bli civilingenjör ...kanske, hoppas
jag, resa, spendera pengar ...

Studerar Du: Ja-a, det gör jag

Vad tycker Du om tol�n: Bra. ..ett mysigt
och gemytligt ställe som jag ibland har

svårt att slita mig ifrån.

Vad tycker Du om nätstrumpor:

(med stora ögon och lite tvekan)

Det kan väl vara bra vid can-can ...

Brukar Du vara ute och .. cykla" :

Ja, jag cyklar till teknis ... NEJ förresten

Vem vill Du möta en mörk natt:

... ,i det här fallet brister Annas

förtroendtr gentemot Emissionen, men
vi har våra misstankar...

Anna som de flesta känner igen är i år förfadder tillsammans med Mats Ancker har som ni
förstår fullt upp med åtaganden på teknis. Utöver fadderiandet blir det alltid en massa mindre
insatser som kanske aldrig märks. Dessutom är hon med och dansar i Skaletten. Om det blir
någon fritid till övers blir det lite volleybollträning eller så umgås hon med andra elektrologer

..

Ofvrig tar ordet:

Hej allihop!

Först några rader riktade framför allt till nollan. Som sektionens Öfvrig är det jag som skall
sälja elektronålar, sångböcker, klister- och tygmärken, tröjor, overaller m m åt alla elektriker.
Kom bara in till mig i funkrummet.

Den n9lla som inte redan beställt sin overall bör genast slänga sig iväg till funkrummet. Sista
beställningsdag är den tredje oktober.

SOMMARTRÖJOR finns det fortfarande kvar att köpa. Vad VINTERTRÖJOR beträffar
blir det ett tröjmöte den tredje oktober kl 17 .00 där tryck på collegetröjor bestäms. Kom med
nya fräscha förslag till dess!!! Beställningar tas troligen upp i mitten av oktober.
Till sist vill jag tacka Öfvrig emeritius, Svante Stefansson, som hjälpt mig att komma igång.
Puss och kram från Eder
Öfvrig Anna Wejke
,.,,,-----...._
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Här är den kompletta Stockholmsman
ualen för dig som är ny i stan. Läs och lär!

Stadsdelar
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Östermalm På. Östermalm är allting fint.
Fina fasader och fina människor. Här är
det pengarna som gäller. Det finns gott
om exklusiva små butiker med dyrt, men
garanterat onödigt sortiment. Bakom de
tunga sammetsgardinerna i de fina fönstren
döljer sig kokainkvartarna.

.,!! .

Vasastan Här bor unga, vackra, intellek
tuella människor med Swatchklockor, i fyr
kantiga hus. Invånarna är hälsomedvetna,
ofta vegetarianer. Man röker bara biody
namiskt odlad cannabis. Runt Odenplan
finns ett juste A-lag. Har du tur kan du
få syn på Prinsessan, en rund dam med 17
lager otvättade kläder, som för med sig alla
sina tillhörigheter i en barnvagn.
Söder Söder är miljöpartisternas, husock
upanternas och Karl-Antons stadsdel. Vid
Slussen kan du handla efter stängningsdags.
Kungsholmen Stadshuset, Polishuset och
Friskis& Svettis i Rå.lis ligger där. Här bor
många könsbytare och transvestiter. Norr
Mälarstrand är värd en promenad. Gå.
längs vattnet från Stadshuset och upp på
Västerbron. Där stannar du och beundrar
Sveriges enda stad värd namnet.

I

i

Det där höga bekväma sätet i ändan av
vagnen är vikt för dig! Har en medresenär
fräckheten att be dig resa dig, tar du fram
din stilett och skär långsamt in ett epsilon i
dynan. Det är så vi E-teknologer markerar
vårt revir. I de sällynta fall då dumskallen
framhärdar få.r du rispa litegrann i honom
eller henne. Kommentera medpassagerar
nas utseende och intelligenskvot högt!

Mellan Stadsdelarna tar du dig med

.I I

I

j

I

I

.. II
!

' I

Tunnelbanan

Ner till perrongen kommer du med rull
trappa. Vill man stå i rulltrappan gör man
det till höger. Vänstra sidan är till för
dem som har brå.ttom och må.ste gå. eller
springa. Om någon drullputte skulle block
era vänsterfilen för dig, har du enligt SL
rätt att fälla denne med en hård spark i
knävecken.
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Kom ihå.g att kollektivtrafiken är till för
de unga, starka och friska. ·Rullstolar,
pensionärer, barnvagnar, halta och lytta få.r
bara åka mellan 10.00 och 1 4.30. Det är din
plikt att hålla rent på övriga tider.
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Ställen att undvika
Gamla stan. Ingen äkta stockholmare har
någonsin satt sin fot i Gamla stan.
Hard Rock Cafe'. Tro inte att Hard
Rock Cafe' kommer att göra dig till stor
stadsmänniska. Ett ställe för bonnläppar
från Fälldins mandatområden.
S kansen. Skansen är inte helt fel för den
som vet att föra sig. Håll dig borta därifrån
tills du blivit säker i kläderna! Dit går
man lämpligast en bakfull söndag, orakad
alt. utan att ha tvättat bort lördagkvällens
smink. Se till att ingen annan besökare
svävar i okunnighet om att du är en urban
varelse, som aldrig varit med i fältbiologerna.
Det gör man med påpekanden av typ: " Den
där björnen har väldigt långa horn."

De stackars dj uren lever till vardags på en
näringsriktig, noga utprovad diet. Försumma
inte att förgylla deras tillvaro genom att
mata dem med tuggummi, albyl, skokräm
och gamla plastpåsar.

På gatan

Gå rakt fram. Använd solglasögon för att
inte röja din troskyldiga, ljusblå lantisblick.
Ett hånleende sitter alltid bra. Gå hellre
vilse än att använda karta eller fråga efter
vägen. Virrar du bort dig ohjälpligt, ta. en
taxi. Man får inte räkna växelpengarna från
chauffören, ner med dem i fickan bara.. Du
har rätt att gå över gatan närhelst du vill.
Grön gubbe och övergångsställen är bara till
för fegisar. För att få de karaktäristiska ra
biesögonen och den rätta raspiga rösten bör
du ta varje chans att inhalera blyrika. av
gaser. En bira på Bäckahästens uteservering
i rusningstid rekommenderas varmt.
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Om kläder
En riktig stockholmare kan vara klädd
hur som helst utan att se töntig ut. För
dig, Lagårds-Johan/na, gäller andra regler.
Bara två material är godkända, läder och
gummi. För den fattige rekornmenderas
galon och plast.
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Om dialekter
I den här stan är det bara ett språk
som gäller, svenska. Svenska t alas endast
av de lyckliga individer som har haft turen
att födas inom OS-området. Du som inte
hör dit, gör bäst i att knipa. Tänk på
att skorrande konsonanter och illaljudande
diftonger skär hänsynslöst i stingsliga stock
holmares känsliga Öron. Blir du trots allt
tvungen att öppna munnen måste du ha
övat in följ ande fraser:
Tjena, leeget?
Suvereent, asså.

De e lugnt, asså.

Oken, asså.

Träna noga framför en spegel!

Aidsfaran
De dagar då vinden ligger på från Ros
lagstull ska du inte gå till Teknis. Ta för
vana att varje morgon ringa till Tolvan och
förhöra dig om väderleksförhållandena. De
arma satar som bor på Körsbärsvägen kan
försöka skydda sig genom att hänga upp
bensinindränkta filtar för fönstren. Tänk
också på att aldrig, aldrig använda några
andra kanyler än dina egna.
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Arbetsmarknadsdagarna
1 6 - 1 7 Oktober
Onsdag 1 6/1 Q

4 7 företag pr.e senterar sig
4 :orna är schemalediga
Stor fest på kvällen

Torsdag 1 7/.10
Tillfälle till personliga samtal

med företagsrepresentanterna

(Följande företag finns representerade: SAAB person, last och flyg; Volvo person, last, BM, komponenter, flyg;
Bofors, Sandvik, SSAB, Fläkt, Tetrapac, Boliden-metall, SKF, ASEA, ASEA HAFO, ASEA-STAL, ASEA kabel,
Ericsson. Ericsson lnformation·Systems, Ericsson Radio, AIFA, ISM, Philips, Vattenfall, SR&T, Televerket, FFV,
HP, LKB, Alfalaval, Perstorp, Fermenta, Bofors Nobel Kemi, Skogsindustrin, SIAB, BPA, ABV, Skanska, Häggh.mds
Patentverket, KMW, Elektrolux, FMV, TeM och Difital)
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Det var ett kort sammandrag av vad som
händer. Om allt detta och lite till går det
att läsa mer om i ARMADA- Osqledaren
som kommer ut veckan innan.
Vi vill bara poängtera att alla årskurser
· har glädje av ARMADA. På onsdagen är
det fritt fram för alla att lyssna på företags
presentationer. Det kan vara intressant med
tanke på praktikjobb och inriktningsval,
inte bara för exjobb och jobb. Torsd agens
enskilda samtal är också öppna för alla, men
företagen är framför allt intresserade av folk
som går i 3:an eller 4':an.

Det var allt för de110.a gånc frb oss Am
sor. Till sist än en gång, gå på ARMADA
föreläsningar och övningar finns det nog a;
ändå.
Anneli och Margareta
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En ny termin har börjat och som vanligt
är ni välkommna till oss med frågor och
problem. Tillsammans brukar vi kunna
reda ut det mesta.
Våra öppettider är: 12-15 varje dag i
läsveckorna, i tentaveckorna har vi stängt.
Två nya ansikten syns nu på studie
vägledningen. Det är Rune och Gösta, båda
två läser i årskurs 3.
Facken är klara! Ettans och tvåans fack
finns utanför El. Treans och fyrans lig
ger utanför El2 och E13. Ni som går in
riktningarna Elenergiteknik och Industriell
elektronik har fack i elkraft byggnaden.
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Studiemedel:

För den som ännu inte sökt studiemedel
kan vi informera att följande krav ställer
studiemedelsnämnden på oss.

* För att få studiemedel för två terminer
efter ettan, skall man fått ihop 20 poäng.

* Därefter krävs att man få.tt ihop summa
poängen enligt nedan PLUS att man måste
ta 14 poäng/termin eller att man erhållit 28
poäng sista läsåret. Observera alltså pluset,
det går inte att ligga på sofflocket för att
leva på gamla meriter.
* För att få studiemedel efter:
2 terminer krävs 20 poäng, minst
4
48
6

iI

I

i;
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i. I'

8
10
12

76

104
132
160

* Det är viktigt att ni kompletterar be
tygsutdragen med de resultat som inte finns
med på utdraget. Studiemed- elsnämnden
skickar nämnligen ut för- frågningar om de
ser att ni inte tagit tex några poäng i slutet
av läsåret. Får ni någon sådan här förfrågan
kom upp till oss så skall vi se till att det löser
sig, nämnden är faktiskt väldigt schyssta.
Det kan också vara bra att tillägga till
ansökan att man varit uppe och försökt på
tentor fast man missat dem.

1 :an
I mitten av period 2 kommer vi att ha ett
info om labkurserna och praktiken. Regler,
tips och erfarenheter bjuds ni på. Håll utkik
efter anslag om tid och plats.

!I I

2:an
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För att få tentera i årskurs 2 måste ni ha
ett tentakort. Dessa finns att hämta hos oss
i god tid innan tentorna i period 2 går av
stapeln. Vi sätter ut anslag när de är klara.
Till er som klarat spärren men har kvar en
hel del i ettan, så vill vi tillägga att det kan
vara lämpligt att ta ett snack med oss innan
ni sätter igång med tvåan på allvar.
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3:an och 4:an
Valet till HT 85 ser ut så här.
åk
3
4
E
15
8
I
18
20
T
51
48
D
60
81
�
9
25
F
11
9
1
3
egen
0
2
äldre
Sum

169

192

Konstateras kan att hela 192 st studerar
i årskurs 4 en sådan stor 4:a har inte funnits
tidigare.
Lev väl!
Elisabeth Rune Gösta Nisse
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ATT LASA FJARDE
ÅRET UTOMLANDS.
Denna lilla artikeln är till för att väcka
det intresse som jag tror många har, för att
lägga ett av åren på Teknis till en högskola
utomlands. Att förbereda ett års studier
utomlands tar tid, man bör ha ett år på. sig
för planering. Planeringen kan grovt delas
in i tre etapper.
1. Ansökan till Universitetet
2. Finansiering
3. Reseförberedelser
Till att börja med ska man få tag i
ett universitet som verkar lämpligt för de
studier man vill bedriva samt att de är
villiga att ta emot en. Detta kan man
antingen göra genom egen korrespondens
med Universiteten eller söka stipendium hos
någon organisation som har utbyte med ett
speciellt universitet tex Fulbright Commis
sion i detta fallet Amherst, University of
Massachusetts.
Det a_ndra problem man ställs inför är
finansiering. För att täcka kostnaden för ett
år finns följande möjligheter:
1. Ordinarie och extra studiemedel
2. Medel för internationalisering av
ut bildningen
3. Stipendier
Studiemedel utgår i vanlig ordning om
utbytet ingår som en del av en svensk
utbildning. Dessutom kan man få extra
studiemedel.
Linjenämnden har en summa pengar som
använd för internationalisering av vår ut
bildning. Pengarna går till teknologer som
ska studera eller göra examensarbetet utom
lands m.m. Ansökan görs i februari - mars.

Den som tittat i vår stipendiepärm vet
att det finns en hög med stipendier för
alla möjliga ändamål. Om man lägger
ner lite tid finns det nog en hel del att
hämta. Nämnas kan Fulbright Commission,
Sverige-Amerika stiftelsen, Wallenbergs stif
telse od;i Rotary Foundation. Det kända
telefonbolaget Ericsson, gav förra året sti
pendier till 10 teknologer för studier vid bla.
Case Western Reserve University i Cleve
land. Jag vet inte om Ericsson kommer att
ställa upp med samma erbjudande i år igen.
Gör de det dyker det nog upp i slutet av
höstterminen. Sista anmälningsdatum var i
fjol 31 januari.
Tycker du att det här låter intressant så
är det bara att jobba pi, för att komma
iväg. Det hänger nämnligen helt och hållet
på en själv om man skall komma iväg eller
inte.
Mer information kan ni få utav mig på
studievägledningen, det lilla jag vet.
Internationaliseringsmedel kan Inger Lars
son på linje kansliet berätta mera om. Tel.
787 9170
Om internationalisering vet också Per
J acobsson på administrationen på KTH en
hel del. Han har tel. 787 7018. Han har
bla hand exjobb utomlands bla finns exjobb
i Frankrike och i Japan.
Till sist är det väl bara aU önska lycka
till.
Nisse Stvl E

Henri S"!'avings bästa tips :
• Rusa inte upp på morgonen. Andas
djupt fem gånger, sträck på dig som en
katt och gör tio sit ups, andas lugnt, då
rensas lun-Jspetsarna och får oxid. Bra
mot migrän och reumatisk värk.
• Böj knäna utåt när du lyfter.
• Promenera en timme varje dag och
andas djuuupt.
• Sitt eller ligg med fötterna i varmt
vatten. bra för blodcirkulationen.

/
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• Drick ett glas vatten med en matsked
äppelvinäger varje morgon.
• Mot förkylning: skiva en h e I vitlök
mycket fint. blanda med honung och ci
tron i en mugg hett vatten och drick.
Lägg dig sedan i badkaret i tjugo minu
ter och svettas. Klä på dig och lägg dig i
sängen, drick saft och svettas lite till.
Nästa morgon mår du mycket bittre
och stinker inte vitlök.
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Välkommen åter
Osquar och Osqulda !
· Hej nOllan !

Hoppas sommaren har varit givande inte
bara i regnhänseende.
nOllan som läser detta kommer säkert att
tycka att det är oförståeligt men misströsta
inte utan kom på nästa studienämndsmöte
och se ljuset.
Sist jag skrev var det ju ganska dys
tra tongångar; ekonomiska problem hotade
blde det ena och det andra. Men Elektriens
trogna skyddshelgon trädde än en gång in
i försommaren och både exjobbshandledare
och kurser kunde betalas.
Nu när hösten är antågande finns till
och med en liten slant till kursutveckling.
Den kommer troligtvis att satsas mest på
Mikroinriktningen. Även mera labutrust
ning är på gång i flera kurser. "Datorer
och realtidssystem" kommer inte att gå
som torrsimskurser i år som tidigare utlo
vats utan labbarna kommer att gå på da
tor som förr. Detsamma gäller operativsystemkursen.

Linjenämnden har fått en ny ordförande.
Gösta Hellgren heter han och huserar van
ligtvis på TDE-institutionen. Vi som gick
Analoga kretsar förra året känner igen hon
om från föreläsningen om FET-transistorer.
Kursnämndsverksamheten behöver en u,
en uppryckning, främst i åk 3, tänk pi de
som kommer året efter.
Detta var ett litet axplock av de, aom
hänt under sommaren. Jag beräUar lite
utförligare på nästa studienämnd1möte 10m
jag tyvärr ännu inte vet när det kommmer
att vara. Anslag kommer att sättas upp
såklart och anmälningslista för maten. Vad
som skall avhandlas ?.. Info för nytillkomna
och situationen på kraft känns väl aktuell, ...
Alla är som vanligt hjärtligt välkomna och
om du antecknar dig på matlistan flr d11
mat på mötet.
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* att Öfvrig tycker att det är kul

* hästar
* att delar av förfadderiet mår bra nu igen
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Det ryktas

* att�Någon har fått fluss i mustaschen
* att Dag Björklöv ansluter sig i cigarren
* att Anna Henderberg gjorde premiär i en höstack
* att det finns en tramsformel i matmet boken
* att Tore Wretman är spökskrivare i Funk del2
* att (Emeritus)8aldrig mer kommer att åka. (charter) till Ibiza
* att KRAFT byter bort bastun mot en professur
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Nu är snart den tid över då Ni bara tar
emot av vad äldre teknologer ordnar för Er,
nollningen, försäljningen i 12:an, 12:an som
träffpunkt o.s.v.
Nu förväntas Ni dra Ert strå till stacken
genom att engagera Er i sektionens verk
samhet,. 12:eriet, fester, nästa års fadderi,
studiefrågor m.m. Det behöver inte vara
stora tidskrävande engagemang, ty många
bäckar små....
Ni kanske inte anser er utnyttja Bektio
nens verksamhet s! mycket att ni måste
återgälda. det. ni kanske inte gillar gas
querna, ni kanske aldrig besöker 12:an eller
på annat sätt kommer i kontakt med Kong
lig Elektrosektionen. Kanske inte, men
något ni har utnyttjat och kommer ut
nyttja under hela er tid här på KTH, är
förbättrade kurser. Detta är något som
äldre teknologer i mycket hög grad har
bidragit till.
Här på Teknis har vi nämligen verk
liga möjligheter att påverka vår utbildning.
Lärare lyssnar på oss och det finns en
fungerande organisation som för fram tek
nologernas synpunkter.
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Vi hoppas alltså pl Er hjälp med all
förbättra undervisningen. Oftast är det
tyvärr så att de förändringar man själv
bidrar till inte kommer den egna årskursen
till godo. Att omarbeta en kurs tar tid och
ibland saknas resurser. Vad ni kan glädja
Er åt är att de enda som inte får lön för
mödan, har gått ut från den här skolan
för länge sedan. Ni får nämligen betalt i
förskott i form av redan förbättrade kurser.
Det har nämligen varit sämre, eller mindre
bra kanske man ska säga.

Elektros Studienimnd (ESN, eller bara
N)
h.�ter vårt organ i studiefrågor. Med
�
1 SN ar alla som kommer på SN-mötena
ca 6 sådana h1lls per år. SN leds av Stu�
dieNäm;11dens 9rdförande, SNO. SNO väljs
av S ktion.smotet, (SM, det är två SM per
7
termm), dit alla E-teknologer är välkomna
och givetvis ska gå.
P å SN-möten.a kan allt som berör studi
erna diskuteras, kursinnehåll, 160 eller 180
poän� (d;n debatten har ni säkert hört),
exammationsformer, nya kurser m.m, m.m.
Stort som smått, och det är inte några
stelbenta eller högtidliga sammanträden.
Linjenämnden Elektro (LNE) har det
övergripande ansvaret för utbildningen på
vår linje. LNE består av lärare teknologer
fackliga representanter och re�resentante;
för näringslivet.
Institutionerna, av vilka LNE köper kur
ser, har även de teknologer i sina styrelser.

Enligt Konglig Elektrosektionens stadgar, paragraf 5.3, åligger det studienämnden
att
-kontinuerligt övervaka utbildningen på linjen
-svara på remisser i studie och studiesociala frågor
som sektionen får sig tillsänt.
· -utse sektionens representanter i linjenämnden (LNE),
institutionsstyrelserna och studieutskottet
(kårens organ i studiefrågor)
-kalla sektionens medlemmar till Studienämndens sammanträden
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Det ni i ettan kan och måste hjälpa till med är kursnämnderna i er egen årskurs.
Kursnämnder, KN finns i alla årskurser och skall övervaka en eller flera kurser. En gång
före och en gång efter kursen skall nämnden träffa ku.rsansvarig, oftast densamme som
föreläser, för att diskutera igenom det mesta som rör undervisningen, kurslitteraturen,
föreläsningarna och övningarna. I ettan finns det fyra kursnämnder som var och en
övervakar 3-4 kurser, och som var och en består av sju teknologer, en från varje
övningsgrupp och en äldreteknolog som gått kursen tidigare.
De fyra kursnämndsblocken i ettan är
3 Diff.- och int.ka.lkyl
I Elektriska nät, del I och 2
Elektrisk mätteknik
Algebra. och geometri
Aktiva kretselement
Matematisk statistik
2 Mekanik del I och 2
4 Nummeriska metoder del 1
(Programmeringstillämpningar)
Vektoranalys
Fö�. dem som är utsedda till frivilliga
kursnamndsrepresentanter och för dem som
ä � i!1tresse.�ade !nns det ett papper, " T ill
dig I kursnamnd som beskriver kursnämnds
arbetet närmare. Fråga efter det hos under
tecknad.

Jag vill än en gång säga, "Många bäckar
små..... " , arbetet att vara med i en kurs
nämnd är inte bara enligt mig utan även en
ligt de andra i kursnämnderna, inte speciellt
tidskrävande.
Med vänlig hälsning
Elektros Studienämnd genom
Johan Jonasson, sekret, E-84

Undertecknad är KN-ansvarig i ettan och
tvåan vilket innebär att jag skall se till att
kursnämnderna tillsätts och fungerar. Det
är mig ni i första hand vänder er till i
frågor rörande KN, SN och undervisningen
i allmänhet.
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Sjuk(t) I Somras
Varje sommar " inställer" sig tusentals
studenter för någon typ av sommararbete.
Det rör sig oftast om vanligt sommarjobb
eller olika praktikjobb. Den som beslutar
sig för att undvika en'Copacabana- semester
eller en tripp i Paris katakomber kan så
här års förnöjsamt glädja sig åt en inkomst
på ungefär dryga 20.000 kr. Vilket inne
bär att c:a lite mer än 1 5.000 kr skulle vara
resultatet av en svettig sommar.Ett för oss
teknologer ganska betydelsefullt tillskott till
festkassan.

Varje sommar råkar också en och an
nan ut för det tvivelaktiga nöjet att ringa
försäkringskassan och anmäla sig sjuk. Vil
ket ofta resulterar i en upptäckt av att sjuk
försäkringen är ytterst ovänligt tilltagen.
En dagsinkomst på 200:- reduceras raskt
till en ny på 20:-.Detta är nu ingen nyhet,
må.nga fler än säsongsarbetande har upp
täckt en liknande undermålig dagsersätt
ning. Till "vår" kategori hör också h alv
och deltidsanställda. Det finns alltså inget
utrymme för en frånvaro från ett sådant ar
bete. Således skulle ett halvt misslyckat fall
skärmshopp, ett kortvarigt framträdande
som jockey på Jägersro eller en kallsup ute
vid stugan innebära inte bara förlorad prak
tikpoäng,··utan även en ansenlig ekonomisk
förlust. Nog har väl de flesta noterat att
hyran skall betalas även sommartid.
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Givetvis är klimatet för en ändring gan
ska kyligt, men ändå kan vi ni en förbättring
i skuggan av en annan reform? Inom fack
liga
( SAF+LO bl a) kretsar, diskuteras ett
förslag om utjämning ganska flitigt. Då och
då kan man också notera ett uttalande i
pressen om att dagsersättningen lämpligen
skall baseras på antalet arbetade dagar, ej
på årsinkomsten delat med 365. För vår del
innebär det att en studerande också får möj 
ligheten att kvittera ut 90 % av den normala
dagslönen efter gängse karenstid.

Till den dagen får vi väl nöj a oss med
att under det övriga året förbereda oss så
gott som möjligt. Varför inte med en veckas
sjukskrivning som omväxling. Som bekant
krävs inget sjukintyg förrän från åttonde
. .dagen.

Men, om nu iden med ett extra tillskott
i hushållskassan är tilltalande så uppge inte
de vanligaste anledningarna såsom influen
san, migränen och synrubbningarna. Risken
finns att någon skulle kunna komma på Er.
Varför inte istället använda några av
nedanstående förslag, nog så övertygande.
Lunginhalation

Morgondepressiv
Hål i öronen

Svag fysik

Svag i fysik

Dunster i ögonen
Baby i magen

Tomtar på loftet
Fan

Hans mormor

Försovning av tupp

Tupplur
Maldiverna
Har krank
Halvslag
Klassrumfobi
ST-01
STVL

Lärovärk

Hosta i lungan

Ligglust
Desire'e

Fastklämd i bäddsoffa

Blödig
Kass i kistan
Snaps till kräftan
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Skummet sprutade kring stäven och tunga brottsjöar slog gång på gång in över relingen då vi med slött korsade ben på ett slörben
korsade fjärd efter fjärd, ackompanjerade av
den allt mer ökande styva blekens vinande
melodi.
Denna skildring kanske inte stämmer helt
med verkligheten, i alla fall inte som den ut
spelade sig under Esquaderveckan, för det
var egentligen om detta som artikeln skulle
handla. Verkligheten alltså... under Es
quapadern. Den (Esquapadern) startade ut
första helgen efter skolans slut i våras. Ett
sextiotal sönderpluggade, uttröttade tekno
loger + lite löst folk stuvade, bland mat och
buteljer, in sig i 13 bä.tar för att driva runt
och fördriva en vecka under de mest osäkra
förhållanden. Vi skulle inte ge oss ut på hal
is men väl på djupt vatten.
Den första gemensamma natthamnen var
Säck, där det var trångt men gemytligt. Det
blev fort mörkt för vissa som tidigt försvann
ner i säcken. Den beryktade "Grisen i Säck"
dök dock aldrig upp, åtminstone inte ur
vattnet. Klockan var slagen då vi morgonen
därpå kröp ur kojerna och satte k urs mot
Lilla Nasse. Puh, det blev ett långt kör
som bl a avslutades med en redig "off
pist"-körning med en kompis till någon.
Naturen i ytterskärgården påminner starkt
om fjällterräng. Lä.ga sönderblä.sta tallar
klamrar sig fast efter de karga klipporna.
Kallt i vattnet som en fjällbäck var det
också, 3 grader. Det hindrade ändå inte alla
från att bada. T ungdykare fick sättas in för
att tråckla upp några båtars gemensamma
försök till makrame med ankartamparna. Vi
lämnade Lilla Nassa på tisdagsmorgonen för
att med fulla halsar efter frukosten bege oss
mot Arholma. En styv låring svepte över
många halsar och alla hade k uling.
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Båtarna gick som skållade troll, alla utom
Biggan, en katamaran stor som en swim
mingpool och ungefär lika lättseglad och
snabb. Men vad gör det när man har bar,
dusch, radar, Tv, stereo, trumpet och segel.
Natten i Arholma var nog kul, speciellt vid
midnatt då. alla gastar på jakt efter ett
"gupp", hängde sig i akterliken.
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Varje morgon vid niotiden hade Esqua
paderstaben ettmöt med alla skeppare. Det
var då nästa natthamn utsågs eller avslöj a
des. Denna kväll skulle det bli Ingmarsö.
Alla var överens. Staben lovade att fiska un
der dagen så man skulle inte planera någon
middag. Hmmm.
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Väl ute på dagens ettapp, kunde man på
någon solig spinnakerbog, passa på att ringa
hem till nå.gon som satt i stan på jobbet och
svettades. Televerket Radio hade nämligen
varit vänliga att låna oss ett par NMT
telefoner.
- Hallå, det är j ag. Hur mår du?
- Nj a hyfsat. Du då?
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- Jodå, j ag sitter här med vinden i ryggen
mitt ute på Draggfjärden i solglasögon och
kortbrallor med en kall pilsner i ena h an
den och mumsar på en skiva gravad ox
file, lyssnande på vågornas kluckande mot
skrovet i takt med musiken som stilla ljuder
ur bandspelaren vilken står surrad på ruf
fluckan. Du förresten, regnar det i stan?
- Ja det gör det. Klick!!!
Staben hade verkligen haft fiskelycka.
Väl ute på Ingmarsö, möttes vi av Telever
ket Radio som stod för en riktig kalasmid
dag me.d gott om vin. Det blev ett rätt blött
kör. Framåt natten tror j ag att det började
regna på den spontant bildade kör som sjöng
sjönare j u blötare de blev. Tack Televerket .
Vi minns.
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Dagen efter började inte så kuling. Det
var mulet, blåste lite och regnade kon
stant=K. Seglingen blev inte den roligaste
under veckan. D å var det dessto skönare
att ta sig en ordentlig vedeldad bastu ute
på Kålö, när vi kom fram dit på - k vällen.
Regnet hade slutat och bastun blev snabbt
vann . En grillad kotlett, ett bra vin några
pilsner tillsammans med mycket Ko\o-ko
ko och ännu en bastu gjorde att nam glömde
dagens isande etapp.
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Nästa dag var en fredag. Nu var det
dags för Sandhamn. Ett race ordnades
dit. Seglen fladdrade i den svaga vinden i
starten, men snart fylldes de stora bukarna
och vi börj ade planera vad vi skulle fylla
våra med. Vi hade tur med vinden, den
var inte stor, men den blåste från rätt håll.
Det blev spinnaker nästan hela vägen till
Sandhamn. När vi kommit fram, blivit
duschade, bytt kläder och tagit ett " gu pp" ,
gav vi oss upp mot Hotellet. FFV hade
ordnat infomation. Efter en timmes idogt
lyssnande visste vi allt om organisations
planer, inriktning, kunder, målsättning och
stadsstöd. Vi lämnade föreläsningen för
ett mer avspänt snack nere i båtarna. Så
äntligen dags för middag. Grillat lamm på.
en berghäll tvärsöver Sandön, FFV bjöd.
Medan vi i solnedgången satt och studer
ade delar av E4:an glida förbi ute på vat
tnet, vidtog prisutdelningen. Det visade sig
att våra förhoppningar att vinna hade varit
grundlösa. Det hade däremot inte alla delar
av sjön varit, vilket vissa besättningar fått
erfara. Det gjorde nu inte så mycket att man
gick på lite, för båten ifråga var ordentligt
tätad. Alla hål, t o m ankarboxdräneringen,
var igensatta!

-

Efter �1iddag och prisutdelning tågade
.
v1 lamt tillbaka mot hotellet för avslutning
med kaffe (och konjak). Tack FFV.

Nattens händelser " var inte att leka med".
Lördagsmorgonen inleddes med champagne
frukost i KSSS's klubbbbrum. Kaviarsnit
tarna svaldes långsamt ner med rikliga män
gder dryck. Korkarna ven genom luften. Es
quapaderstaben blev ordentligt avhurrade
efter e� vecka som inte hade kunnat bli my
cket battre. Arrangemangen var mer än
kongliga.
Därmed var den ordnade delen av Es
quadern avslutad, och båtarna lämnade en
e!ter en Sandhamn, för att lämna plats
.
for båtarna med gäster till Sven-Bertils
brölloppsfest . . .!nte så sjövana skådespelare
spelade med SJon vana skeppare, sjöflygplan
en landade titt som tätt. Halva vecko
�ressens san?lade fotografkår släpade runt
sma utrustnmgar bland de chika elektrik
erna som tillsynes helt oberörda lämmna.de
tillställningen innan den ens börjat.
Peter
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För att påminna varandra och andra om den roliga esquderveckan vi hade
i början av juni vill esquaderstaben inbjuda till ett riktigt blött

ES Q UA DERBL O T
i genuin marin miljö.
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När:
Var:
1 .

1 1

Hur:

1 1
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Humör:
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Pris:
Varför:

OBS:
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Måndag 7 oktober kl 1900
Den " Röda båten" med namnet Mälaren, som ligger förtöjd vid
�öder Mälarstrand alldeles intill Slussen.
Ata:
Toast Skagen
�elstekt fläskkarre med tillbehör
Applepaj med vaniljsås
Dricka:
En rejäl stark eller två glas vin
Kaffe
Givetvis finns också stora reservförråd av drycker,
precis som på esquadern.
Bästa möjliga, kan köpas hos staben, 30 sek för
45 centiliter.
Kostar skjortan plus halva trumpeten = 1 00 sek.
Nostalgi
Trivas
Minnas eller glömma ( Ankarboxmanövern och spinnakerbommen)
Berätta för nyfikna (O:an med flera)
Begränsat och maximerat deltagarantal gör att du måste anmäla
dig så snart som möjligt- senast igår.
Detta på lista i tolvan eller per telefon 40 63 13 (Johan)
eller 782 99 39 (Jörgen) eller 42 38 44 ( Krister) .
Betalning skall ske genast till någon av ovanstående eller
till personkonto 61 02 02-8971 Johan Strömbäck.
Blanketter finns vid anmälningslistan i tolvan .
Detta som sagt var, senast igår!
Slutkläm: Det är snart esquader igen- börja bunkra
(Lodet visar ....... )
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KONGL. ELEKTROSEKTIONENS j
75ÅRS JUBILEUM
År 1910, närmare bestämt den 10:e nov., föddes Kongl. Elektrosektionen. I år skriver
vi 1985 vilket betyder att sektionen har 75 år på. nacken. E-Osquarulda missar givetvis
inte detta ypperliga. tillfälle till kalas och tokigheter. Jubilaren ska firas med omåttlig
pompa och ståt!!!

Vi börjar med själva födelsedagen. Den firas med ett hejdundrande tårtkalas på
kåren . Det blir ett samarrangemang med Väg o Vatten som ocks.\ firar 75 å.r, där alla
sek � tone� b) 7} �n Senare på �väll blir det ett 1 era renodlat elektrikerraj .
�_
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Vi hämtar andan någon vecka innan JUBILEUMSVECKAN (25nov - 1 dec ) drar
igång. Taktiken där är att gå. ut stenhårt och sedan öka!! Det preliminära schemat ser
ut så. här:
Må 25 nov:
'r .

!

Ti 26 nov:

On 27 nov:

To 28 nov:
: i
'. I'

i i'
:I
:I
:' Ilil

_ :j

Fr 29 nov:
Lö 30 nov:

Tenta.pub på kå.ren. SMUSK framträder utan skyddsnät ...
Efter det går vi ner till postpuben i tolvan.
Företagsdag med Ericsson och RIFA. Presentation och
föredrag i El, skärmutställning och tillfälle till
• snack" med företagsrepresentanterna i tolvan.
På. kvällen utbildningsafton.
Företagsda.g med ASEA och HAFO. (se ti.)
På kvällen stor sittning på. kåren med alla företags
representanter och elektriker (främst 3:or och 4:or)
Underhållning och efterkör utlovas.
Företagsdag med Vattenfall och Siemens. (se ti.)
Världspremiär för j ubileumscabare'n på kåren.
Efterå.t ordnar Elektrosektionens Ingenjörsförening
ärta och pub i tolvan .
Mottagning av gäster frå.n Norge, Finland, Lund,
Linköping och Chalmers. I tolvan Vallhalls hemliga
j ubileumskalas ...
Le grand final: Jubileumsfest i Blå Hallen, statshuset.
Ett återföreningskalas för gamla och nya elektriker,
dvs. alla som har gått på elektro-KTH under de 75 åren
är välkommna.. Ni som har föräldrar, släktingar etc.
som är gamla E-teknologer, bjud in dem!!
Efter statshuset stort efterkör i Sing-Sing hele' natta.
Vi gå.r direkt till kåren och så.ngartäflan den 1 dec
och sjunger så att taket lyfter!!!

S å. långt schemat. Men det händer mycket annat skoj hela veckan. Vi ska busa och
göra hyss, synas och höras, på. och utanför Teknis. Det här ska bli ett j ubileum man
sent ska glömma!
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En jubileumsskrift håller på. att ta form. Där kommer vi att kunna läsa om 75å.ringens första stapplande steg, livet som E-teknolog under 50-60 talen och mycket
mer.
Fler j ubileumströjor är beställda. Den första sändningen tog slut på. fyra timmar,
men nästa omgång hoppas vi ska räcka till alla som vill ha.

Vi kommer att få ett eget j ubileumsöl med urtjusig design. Vi räknar med att
Osquarulda dricker en massa pilsner på. kalasen, ty det kommer att finnas nästan
obegränsade mängder öl.
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KONCLIC ELEKTROSEKTIONEN

Ett j ubileum är inget man beställer i standardformat från en fabrik. Och tur är
väl det. Det är f-n så mycket roligare att utforma festligheterna tillsammans. Så
alla sektionsmedlemmar är välkomna att spåna ide'er, utföra desamma, skriva, bygga,
spexa, festa och busa. Några kommite'er har satts samman och de söker nya friska
förmågor. Så nu är det bara att rusa ner till tolvan och anmäla sig på. de olika listorna
på jubileumstavlan. (Ni hittar den utanför funkrummet .) Några smakprov:
FEST:

--

CABAREN:

1. 1. .

i :

ansv. Eva Larsson E-8 1 tel. 7662 171
1 . Födelsedagskalaset på kåren. Det behövs 8-lOst som tillsammans
med VoV fixar festen och efterköret.
2. Företagsköret den 27 nov. En grupp som arrangerar festen,
underhållning och efterkör.
3. Mottagning av gäster. Ett gäng som möter våra gäster
från Finland, Norge, Lund, Linköping och Chalmers
när de anländer till Stockholm. Ni ska· busa med dem!
4. Stora festen på statshuset.
a) utformning av själva festen, underhållning etc.
b) Efterköret. En j ävla massa fo1 k som dekorera� Sing-Sing.
lde'sprutor efterlyses! Dessutom behövs folk som jobbar
under köret. Det är kul att stå i baren!
Städningen efteråt. Ju fler vi är desto snabbare går det.
Alla ska givetvis vara kvar till sångartäflan, så i
väntan på den städar vi.
En ca 30 min. lång musikunderhållning.
ansv.
Anders Höglund E-84 tel.1 8 42 72
Jerker Bergström E-83 tel.1 5 25 1 4
Låtförslag och arrangemang välkomnas.
Det behövs även
*musiker
*skådisar
*sångare
*regissör
*tekniker
*koreograf
*rekvisitör
Repetition minst en gång i veckan med start efter
nollegasqen.
OBS! Det är inte så ambitiöst som det låter, alla
/.-----...._.
är välkomna.
/

27

-=========-·

I
I
1 1!

I

li
I ,

iI

I ;

I
II II

I

I !

-==----- --

------'-· ---EMJSSIONEN nr 5-1 9�,,,_
, ------

BUS OCH HYSS:

I

i
I

I

I

!

Gänget som ska se till att vi syns i och utanför skolan.
Peter Davidsson E-83 tel.33 33 3 1
ansv.
Mats Perjons E-84 tel.27 47 7 1
,
lde kläckare behövs. Alla med värdefulla kontakter och
galna, mer eller mindre genomförbara ide,er, bör
vara med här.
Kom på spånarmötet i tolvan tors. 3/10 kl. 1800.
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FÖRETAGSDAGARNA:
ansv.
,.

BOOK:

�?han Westberg E-82 tel.61 09 85
omas Andersson E-82 tel. 767 58 92
Här behövs ett gäng som kan fixa lunch åt företags
representanterna. Det blir ca. 10- 12 st representanter
varje dag, ti, on och to. Ett bra tillfälle att få
kontakt med folk i yrkeslivet!

ansv. Mats Önnestam tel.52 93 32
Hjälp behövs med:
*utskrift av manuskrift
*intervjuer
*fotografering
*bilder från sektions livet

Det här är alla befintliga kommite'er. Men det finns fortfarande utrymme för nya
ide'er. Har vi glömt något?? Om du och dina polare tycker att något speciellt fattas
för att göra detta j ubileum fullkomligt, ta kontakt med Chefen, Stefan Östlund E-81
tel.52 60 54, och presentera din ide'.
Till sist: HÄNG PÅ OCH HA KUL, FÖR HÄR SKA RAJAS UTAN LIKE!!!!!
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S t ick in t e u pp !
Va t t en fa 11 . . .

Följ strömmen till

1 6 Oktober: Annorlunda arrangemang på

Får vi <lammluckorna att rämna?
Starring:" Power

Välkommen!

Armad a !

board Stom pers"

Vattenfall
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EL BIL

Vad är en elbil? Kanske en eldriven rull
stol, en truck på ett lager, en mjölkbil i Eng
land? Ja, visst kan dessa räknas till elbi
lar. På Vattenfall pågår det en del proj ekt
för att försöka klara ut på. � ilket sätt elbi
lar kan användas i Sverige. Aven Televerket
och STU bedriver försöksverksamhet.

Elbilar kan inte j ämföras med vanliga
bilar. Förbränningsmotorn har empiriskt
utprovats och gett erfarenheter under 100
år. Den första bilen var dock elektrisk.
Emellertid fick oljan och därmed bensinen
sitt genombrott vid samma tid och på den
vägen är det.

li

Fördelar

II :
I

'

i .

Begränsningar

I:
i

i

Den i första hand begränsande faktorn
för elbilar är körsträckan. I dag bör man i
praktiken inte räkna med längre körsträckor
än 80 km. Denna sträcka kan dock töjas
uppåt. En av elbilarna i Vattenfalls försök
klarade 144 km på en dag. Knepet är
att stödladda under dagen. Den dagliga
körsträckan kan även decimeras på grund av
misskötta battrier mm. Du tycker kanske
att 80 km per dag är lite? Faktum är att
i SCB:s resevaneundersökning, gjord 1978,
framkom att endast 5% av alla resor är över
100 km. Det som talar emot elbilen är
kanske i själva verket den inskränkta valfri
heten och inte den tekniska begränsningen.

Den här bilden visar den specifika
energi/örbrukningens beroende av kör
sträckan. Som du ser så ökar förbrukningen/k Wh vid korta körsträckor.
Elbilen mår bra av att användas regel
bundet och optimalt är troligen en
körsträcka på 50- 70 km per dag.
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DEN SPECIFIKA ENERGIFORBRUKNINGENS
BEROENDE AV DAGSKORSTRÄCKAN.

kHh/km
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Fördelarna med elbilar ger sig självt.
Elbilar har inga avgaser och de bullrar
inte lika mycket som vanliga bilar. I en
uppföljning till ett västtyskt elbilsförsök
påpekade förarna särskilt att många fotgäng
are inte uppmärksammade bilen på grund
av att den var så tyst. Indirekt ger elbi
lar utsläpp genom tex kolkraftverk. Dessa
utsläpp kan dock renas på ett mycket mer ef
fektivt sätt än utsläpp från bilar och dessu
tom kan kraftverk lokaliseras utanför städer.
Elbilar kan laddas på natten och ger därför
en utjämning av elkonsumtionen.
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Praktiska erfarenheter

·I
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I det projekt som Vattenfall avslutade
I j uli i år deltog fem bilar. Projektet
hade innan dess pågått i 3 år. Bilarna
var av skåpbilsmodell (Mercedes-Benz 307) .
Det var tänkt att bilarna skulle användas
regelbundet, något som är viktigt för en
elbil. Regelbundheten var det dock lite si
och så med. Om en elbil går sönder så
finns det oftast inte resurser att laga den
snabbt. Dessutom användes elbilarna ofta
som " andrabil" , vilket innebar att det fanns
en annan bil att använda om elbilen skulle
strejka. Det var helt enkelt inte så viktigt
för användarna om elbilen gick eller inte.
Verkrmgsgrad
%

Många praktiska saker har uppmärksam
mats genom det här proj ekt. Exempel: Hur
uppföljningen bäst bör ske. Hur rapportern
ing om energiförbrukning och körsträcka
skall ske. Hur service och underhåll bör
fungera etc.

Batterier

Batteierna som användes i dessa bilar
är blybatterier. I dag ser man praktiska
möj ligheter till att kunna förbättra dessa
batteriers prestanda. Det finns även andra
batterikoncept att tillgå. Av dessa kan
Ni Fe-batterier nämnas. Priset på NiFe
batterier är dock mycket högt.
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ENERGIEFFEKTIVITET

med batteridrift
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Verknlngsgrad
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ENERGIEFFEKTIVITET

med förbränningsmotordrift
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7-18%
Lagring Distribu- Förbrän- Trans- Bakaxel Energition
nlngs- mission
omvandlingsmotor
steg
90-95% 99,5%
99%
9-21% 85-94% 97-98%
Raffi nerlng

.J

I De här två bilderna visar energieffektiviteten för förbränniTIJl.smotordria respektive I
batteridrift. Bilderna är ca 5 ar gamf
iffrorna är utraknade av alten/all.
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Från höger ses Televerkets, Vat
tenfalls och STU:s elbilar. I förgrun
den Eloped (jätterolig) från Berix.

Driftkostnad

Ekonomin
Den vanligaste frågan om elbilar är: Vad
kostar det? Denna fråga har inte något en
tydigt svar. En viktig fråga när man ta
lar om ekoniomi är tillverkning. I Eng
land förekommer serieproduktion av elbi
lar tänkta för distribu tionsändamål ( tex
mjölkbilar). Även i en del andra länder
förekommer viss serietillverkning. I de flesta
fall är det då. fråga om konvertering av bi
lar med förbränningsmotor till eldrift. Vad
kostar då det? Ja, försök få Volvo att stanna
bandet några sekunder för att ta av en bil
som inte ska ha förbränningsmotor. Det
kostar skjortan!!
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Lösningen på detta är förmodligen att
serietillverka elbilar. För att kunna starta
serietillverkning måste dock fler försök göras.
Med andra ord: I dag är en elbil dubbelt så
dyr att köpa som en vanlig bil. Vid en seri
etillverkning finns det dock inget som talar
för att elbilar skulle bli dyrare att tillverka
än vanliga bilar, snarare tvärt om. Elbilen
har en enkel och robust konstruktion som
lämpar sig väl för serietillverkning.
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Vad blir det då. för driftkostnad?
I
driftkostnaden ingår kostnader för batterier
och kostnaden för energiförbrukning. Bat
teriet måste bytas med n ågra års mellan
rum (garantin gäller i bästa fall i 3 år). En
ergiförbrukningen var för elbilarna i försöket
ca 14.5 kWh/mil. Detta ger en energikost
nad (inklusive skatt) på 3 kr och 70 öre för
en mil ( om 1 kWh kostar 25 öre). Denna
siffra är dock högt räknad beroende på
dåliga batterier och låg användningsgrad.
Slår man sedan ut batterikostnaden per mil
blir kostnaden kanske 10 gånger så. stor.
Batterikostnaden är det egentligen lite svårt
att uttala sig om.
Service och underhåll är också svårt att
uttala sig om i dag. Utbyggnaden av ser
vice är obefintlig och måste därför "spe
cialbeställas" . Det blir därför dyrt och
kan också ta onödigt lå.ng tid. I en en
gelsk undersökning, gjord av Southern Elec
tricity Board, så. visade det sig att det
planerade underhå.llet blev 16- 1 8% dyrare,
kostnaderna för planerade reparationer ( dvs
felavhjälpande) blev 63-78% ·lägre, kost
nader för däck 16-21 % lägre och kostnader
för krockskador var lika j ämfört med kost
naderna för en vanlig bil.
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Trots att så lite går att säga bestämt
och trots att ekonomin inte talar för elbi
lar, så finns det all anledning att tala om
ekonomin, tycker jag. För elbilar betalar
man idag mer skatt än för vanliga bilar,
detta trots att graden av miljöförstöring inte
går att jämföra på samma dag. Med detta
vill jag ha sagt att det ekonomiska villko
ren kan styras av politiker och näringsliv.
Skatter är som bekant ett styrmedel.
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Växelströms motor
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I Vattenfalls första fem bilar fanns en lik
strömsmotor. Utvecklingen inom bland an
nat kraftelektroniken har dock satt igång
planer på att bygga en bil med växel
strömsmotor (i Finland finns en sådan bil
byggd). Vattenfall har i samarbete med
Chalmers ett projekt som kommer att resul
tera i en bil med växelströmsmotor. Motorn
är specialbyggd och vattenkyld. Växelrikta
ren är också specialbyggd och man använder
krafttransistorer istället för tyristorer. Lab
tester är gjorda men det hela är ännu inte
byggt in i någon bil. Spänningen ut från
batteriet måste vara mycket högre än i fal
let med likströmsmotorn. Komponenterna
tål inte så hög ström, bara några hundra
ampere.
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Kommande projekt
Vattenfall har redan nya projekt på. gång.
Nästa år levereras 5 bilar från Västtyskland.
Bilarna kallas City-Stromer och är ombyg
gda V W Golf. I denna serie tillverkas ca
10000 bilar.
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18/9 1981
17/1 1985

EFTER LÅNGVAlllG SJUKDOM, VILKEN MED
ÅllEN BLIVIT ALLTMEll SYÅRAllTAD OCH SÅ
SVÅRT SKÄNDAD ATT HON PÅ ÅLDERNS HÖST
ÅDROG SIG EN KllONISK RODNAD, FINGE HON
ÄNTLIGEN ÄNDA SINA DAGAll.

Med Oaquaca lia&
och y,,:a lära,

a4p en broijf 11amlin1
atenen bära.

I

l

I

1 1

Ii
i

Under aex fot jord och nyla1t gråa
m4 Hoa vila ea Cjd.
Tm deaa Mimer aiälver aiola intet
atöra Henne• ljuva frjd.
DJUPT SAKNAD AV GAMBLE 0SQUAR
OCH DE LÄRDE.
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STORK
Studentorkesterfestival-STORK-i Uppsa
la, bara studentmusik med nästan 50 orkest
rar i dagarna tre. Det hela började med att
ALLA orkestrar tillsammans spelade Tiger
Rag under ledning av en STORK! Sedan
följde spelande, dansande och lyssnande i
aulan, på nationer och på gator och torg.

Under de två kvällarna spelade alla or
kestrarna först i aulan och sedan på de olika
nationerna. Det var mycket folk och trångt
överallt och stämningen var hög. Klockan
hann bli en del innan man kom i sovsäcken.
På lördagen var det kortege genom hela
stan och spelningare på torgen och i stads
parken, vädret var skönt och det var mycket
folk ute. Titta på bilderna och åk till
Linköping på festivalen i vår.
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, Inget val-år i ar . . .
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Q- Arne Val glädjer ju som bekant stock
holmarna bara vart tredje år. Däremellan
squalpar Q- Arnes Valp årligen i nybroviken.
Årets squalp begicks under en av de
första riktigt varma och soliga dagarna i
mitten av maj . Evenemanget går ut på att
snabbt och galant bygga flotte och sedan ta
sig runt en utprickad bana utanför galär
varvet . Allt i en för staben och publiken
smakfull och roande form.
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Elektrolaget kom smidiga,välutrustade och
perfekt trim till start.Det kusliga men
fascinerande skrekk-skeppet snickrades raskt
ihop på. 5-6 minuter. Resten av byggti
den,en hel timme,bedrevs med att läppj a
champagne,komponera ihop trevliga mutor
till staben samt att njuta av solen och de
medhavda räkorna. Runtomkring slet de
andra lagen med att få tiden att räcka till
för att spika ihop sina bräckliga farkoster.
Lagom till när Elektrolaget tömt lunch kor
gen var det dags för start.
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Starten gick i Le Mans stil med far
kasterna på land. E-lagets sluga tak tik
var att avvakta tills det övriga startfältet
likt en skränig pingvin flock slängt sig i
havet. Därefter sjösattes skrekk-skeppet
majestätiskt för sin j ungfrutur. Under seg
latsen roades publiken iland med en noga
intränad E-show. Förutom att rökut veck
lingen blev ngt vattenskadad klaf fade sång! nummer,ljus,ljud,knallskott och eldsprutan1. de perfekt. Torrskodda, med nå.got sjöben
klev la.get iland efter en angenäm tur.

I

Hur det gick? Elektrolaget knep åter
I
' igen det åtråvärda priset för mest studen: tikosa uppträdande. En tradi tion värd att
: försvara!
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Sexpolig hane söker likasinnad hona för
långvarig störningsfri förbindelse.
sv.t. kanske DIN
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Beware of Elektro-Västerås
NU ÄR VI HÄR
För första gången
E-3:or från VÄSTERÅS

I

Det är nu tredje gången nollan föds i
Västerås. Västeråsutbildningen består (som
bekant) av de två första åren KTH:s Elek
troutbildning, varefter vi automatiskt flyt
tas upp till KTH för de två sista. Elektro
Västerås har äntligen börj at skapa sig tra
ditioner såsom nOllning, insparkgasque mm.
Vi har även bildat en sektion som samord
nar litteraturinköp, delger högskolan om
Elektros existens, handhar nollningen, sköt
er samarbetet med våra sponsorer, hjälper
till att skaffa praktikplatser mm.
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nollningen:
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I Västerås bygger vi upp nollningen på
ett " liknande sätt" som på KTH, men i
avsevärt mindre skala. Första veckan pre
senterar sig faddrarna (fösarna) för nollan
och berättar lite om kommande aktiviteter.
Veckan efter har vi stadsorientering med
nollan, då även andra nollor, såsom ekono
merna, deltar. Samma dag delas även några
nOlleuppdrag ut. T ex att pryda skolan med
Elektros stolta fana. Andra nÖlleaktiviteter
är friluftsdag på Björn ön ( en fritidsö utanför
Västerås) med nOlletävlingar. Som slutkläm
på nollningen bjuder nOllan Osquar på fest
varmed nollan konverteras till etta.

Sektionen:
Sektionen Har under det senaste året haft
ett nära samarbete med ASEA, som lämnat
bidrag till sektionen mot skälig motpresta
tion. Vi hoppas även i fortsättningen kunna
upprätthålla goda relationer med ASEA.
STOCKHOLMSNOLLAN LYSTRING!

Tänk på edra nOllebröder/systrar i väst
som snart gästar er på nOllegasquen. Vi
önskar närmare kontakt och ser gärna er
som gäster hos oss på vårt KÅRHUS. (Tänk
på att över hälften av alla studerande på
Högskolan i Västerås är flickor.)
Måndag 850909, 8:00, E1
- Var ä' vi? ... Här ska det ju va' miniinfo
eller hur va're ma' den akademiska kvartän?
Jo'rå, vi får sova en kvart längre i morgon.
Klockan närmar sig 8:15. Spänningen stiger
och plötsligt händer det. In kommer An
ders.
-Vem f-n ä' dä' ? -De e' info första rasten.
Då. får Västeråsarna träffa sina faddrar.
Vi antecknar oss igenom första lektionen i
spänd förväntan. Vi rusar ner mot tavlan i
för att träffa våra faddrar.
-Ska det inte vara nio faddrar? frågar vi
Gösta och Fredrika som står därnere. lnfo'n
bestod av.
- Ere' Ni som e' från Västerå.s. Kul att ha
er här. Vi ses. Nå'ra problem??
Hmmm.
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Onsdag 850911, 19:00, 12:an

I!
: r

!!
I·.

I
:·
l

Måndag 850916, 12:30, Kår-X

Minigasque i Tolvan. Vad händer? Hur
gör man? I Västerå.s har vi förkör. Vi
provar det här också. Som på vita moln
svävar vi fram mot den lilla dörren. Ner mot
Tolvan och Damturken, Är baren öppen?
Skönt att få lite påfyllning. Vi bekantar oss
med PR och så småningom sätter vi oss till
bords. HJÄLP! Ljuset släcks och in kommer
Skaendare!! Ska vi treor nOllas? Puh! Efter
skaendarbesöket gäller MAT. Frequensnor
mal ? Nåja, han kan väl få hålla i sången.
Vi festar vidare. GASQUEDICIPLIN? Är
det någon fel på vår? Vi tror oss ju bara
leva upp till KTH:s ideal. Klockan går och
några tar plats på (heders)bänken utanför.
Vingliga ben hemåt.

Info på kåren. �ohan har tagit initia
tivet och beslutat att informera oss om
det nödvändigaste om kå.ren och sektionen.
BRA! Vi slukade det med hull och hår.
Vi acklimatiserar oss sakta men säkert.
VI KOMMER MED STORMSTEG.
Kenneth, Gunnar E-83 Västerås
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ELEKTRO AB
Vad är Elektro A B för bolag ? Ja,
än finns det inget sånt, men kanske det i
framtiden kan komma att bli något. Jag har
efter diverse labbar i olika ämnen ( Börjat
Åk 3 ) observerat att det inte finns n ågot
utrymme för egna initiativ och kreativa t-lösningar. Om j ag nu skulle vilja pröva mina
egna ideer är den enda möjligheten ELAB
utan handledare och " riktiga" hj älpmedel.
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Detta skulle j ag vilja ändra på genom
att sparka igång ELEKTRO AB. Bolaget
skulle exempelvis genom annonsering och
liknande marknadsföring, erbjuda sig att
konstruera och tillverka mindre elektron
ikprodukter eller dataprogram. Självklart
skulle man då ta betalt för jobbet och
på det sättet skulle Osquar/Osqulda kunna
få ett litet bidrag till övriga studiekassan.
Men handledare då ? Ja självklart skulle
man behöva det , dom skulle man hitta på
lämpliga institutioner, och betala dom med
försäljningsintäkter (i alla fall till en viss
del).
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otointresserad ?
KTH:s enda fotoförening heter KnEpp
Kongliga Elektro Sektionens photophör
.
enmg.
Vi har ett eget fotolab väl utrustad för
svart/vit fram kallning och kopiering.
KnEpp har idag ca:50 medlemmar. Som
medlem får du tillgång till labbet och allt
Det du
vad det innebär av förmåner.
behöver är film och papper, resten finns i
labbet.

Om sektionen tillsatte en ansvarsgrupp
som skötte om annonsering, kundkontakt ,
ut �rbetning av kundens önskemål, prissät
tnmg osv. och sedan presenterade jobben
nere i tolvan på. någon anslagstavla. Då
skulle man kunna gå ner och titta ifall något
jobb passade, meddela detta och sätta igång
med konstruktionen.

Så här lätt blir du medlem: Betala in
medlemsavg. för 85/86 samt nyckeldeposi
tion(65+50= 1 15 Skr) på pg 523- 1 . Märk
inbetalningskortet med KnEpp. Glöm ej
namn,ad ress, telefon samt å.rskurs i meddel
ande rutan.Sök upp någon ur styrelsen så
får du nyckel och förevisning av labbet om
du så önskar.

Ett startande av ett ovan beskrivet bolag
skulle ge oss möjligheten att utveckla oss
själva, få lite kött på benen, samt ge oss
en försmak på hur det är att jobba som
ingenjör.

Sen är det bara att släppa loss fan
tasin och kreativiteten. Du behöver abso
lut inte vara någon stj ärnfotograf för att bli
medlem.Ar du nybörj are så kan vi hjälpa
dig.Om du har några frågor kontakta:

Ar j ag den enda som tycker det vore roligt
att leka ingenjör redan innan man lämnar
skolan ?
Hälsningar
Ulf Wilhelmsson E-83.
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Peter Berggren el. Johan Sköld båda E82.
Välkommna!

.

· · -- ·
-·
.
·
···
··
. .. __- - - ·· -·-

-

·-.......

40

--

�{n!Eppstyr�t

-- - - - - - -- ------------- -=-- -- -· -� ·.

s. - · -·--- · ·· ···

-�
·:-s · -·- -··=
- · ·=
·

�

-

--·

.

.C:.-

I

iI
I
I

I

I
I

J

i

/.)
· v t.L-�t

···
ott
J,

ah)

Televerket

�Radio

Bland våra stora framgångar kan nämnas:
• Nordiska Mobiltelefonsystemet (NMT) - världens mest
framgångsrika mobiltelefonsystem
• Mobilsökningssystemet (MBS) - världens första person
sökningssystem med landstäckning och nummeröver föring
• PI-systemet med sändar- och programmärkning för FM
ljudradio - rekommenderas av Europeiska Radiounionen
(EBU) under beteckningen ROS (Radio Data System)
• MARITEX - världens enda helautomatiska system för
radiotelex till och från fartyg
• NAVTEX - system för automatisk utsändning av naviga 
tionsvarningar till fartyg
Du är välkommen att söka jobb eller utföra Ditt e x amens
arbete hos oss. Kontakta Lars-Åke Nöjd på vår per 
sonalavdelning, 08-7 1 3 47 1 4,
eller skriv till Televerket Radio, 1 23 86 Farsta.

ab) Televerket
---------- �*
�Radio -
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ELABBA
Alla ni som börjat på. elektro i höst. Har
ni märkt att det verkligen är en ELEKTRO
linje ni går? Troligtvis inte, ni har nog mest
sett matematikböckerna. Ni vet väl var man
kan fixa sin trasiga radio, göra en ny kabel
till stereon ,bygga en egen craydator eller
något annat som har med elektronik att
göra?

I

'

l

i

!

Jo naturligtvis i ELAB, elektrosektionens
teknologlab i källaren innanför de två tenni
nalrummen.
Ni som tidigare har ruinerat er på ELFA,
Deltron eller Hagges radio titta in i ELAB
innan ni köper komponenter. Vi har det
mesta och det till priser som ligger mycket
under vad ELFA m.fl. tar ut. Vi har
lysdioder, TTL- och Cmoskretsar, labkort ,
transistorer, dioder, reläer och nästan allt
övrigt (vi saknar endast bageri) . Du har
även tillgång till borrmaskin , oscilloskop,
databöcker, multimetrar och verktyg. Kort
sagt allt!

Om då någon gång vill göra ett kret
skort är det ingen mening med att sitta
hemma och pula med det. ELAB fixar det
snabbt,proffsigt och billigt. Av oss kan du
även köpa dessa små borrar som alltid går
av.
Tycker du att Elektor är en dyr tidning
så kom ner i ELAB och läs den. Vi har även
diverse Practical Electronics m.m liggande.
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På grund av vissa långfingrade personers
glädje till saker de ej äger så. måste du låna
en nyckel hos STVL för att komma in i
ELAB. Av samma anledning finns de lite
dyrare komponenterna inlå.sta i ett skåp dit
ni ej få.r nyckel. Vi lödnissar.är dock i ELAB
varje Torsdag lunch så rii kan tala med oss
och köpa dessa gömda godsaker.

Vi kommer snart att få en fungerande
kopiator till ELAB så ni slipper riva ut alla
intressanta sidor ur databöckerna utan kan
ta kopior istället.
Väl mött i labbet !
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Examen efter 85-05-06
E-80 Mikro
Ove Johansson
E-8 1 Tele
Eva Bygdeman
E-80 Tele
Li Wancheng
Tomas Evensen
E-80 Dator
Hans Johansson
E-8 1 Ind
Anders Ö stmark
E-8 1 Dator
E-81 Dator
Henrik Lundberg
Andreas Berg
E-79 Mikro
E-8 1 Dator
Lennart Neujd
Lena Gustavsson
E-79 Tele
E-76 Tele
Anna Hössjer
Leif Jutell
E-80 Mikro
Lennart lvarsson
E-80 Mi�ro
Toni Roth
E-8 1 Dator
E-80 Tele
Jan Danielsson
E-79 Egen
Katrin Eriksson
E-81 Dator
Kornel Marton
Nikolaos Spiridonidis E-79 Tele
E-8 1 Dator
Peter Månsson
Erik Sparr
E-80 Dator
Jan Färjh
E-80 Tele
Ö
E-8 1 lnd
Stefan stlund
Per Vollmer
E-81 Tele
Yo- Han Song
E-8 1 Dator
Stefan Danielsson
E-79 Tele
Anna-Karin JohnssonE-8 1 Tele
E-8 1 Dator
Gert Wallin
E-8 1 Tele
Jonas Berglin
E-8 1 lnd
Åsa Becker
Mikael Larsson
E-81 Dator
Anders Molin
E-8 1 Tele
Göran Lindvall
E-8 1 Mikro
Tomas Bäckström
E-8 1 Tele
E-8 1 lnd
Peter Renold
E-80 Fys
Johan Svensson
E-81 Mikro
Lars Boeryd
Lars-Göran Lundin E - 8 1 lnd
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Kjell Bristrand
c/o Rhodin
Ropgrän�. 15
183 41 TABY
08-758 88 25
•Hans Beling E-82
Västmannag. 84
113 26 Stockholm
08-32 67 56
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• 'Per lvarsson E-83
Lomv. 635, 2tr
191 57 Stockholm
08-768 86 59

Lars-Erik Magnusson E-81
S/Y BRIME
Medelhavet
kan nås via:

Michael Westberg
Marknadsvägen 229
183 34 Täby
08-768 25 5 1

Anna Moberg E-81
Hallebergsg. 9, 1tr
161 33 Bromma
08-25 45 01

Stefan Östlund
Levertinsgatan 2, ltr
112 52 Stockholm
08-53 60 54

Li Cardell '-/o Lo
Högalidsg. 27, 2tr
1 17 30 Stockholm
08-84 85 92

Jesper Weissglas
K ocksg. 25, 3tr
1 16 23 Stockholm
08-40 l� 24

Kerstin lvarsson
Hägerstensv. 157 A, ltr
126 53 Hägersten
08-45 57 41

. . . �h:, ' . ...
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Gunnar Olofsson
K örsbärsvägen 4B/325 ·::t·
114 23 Stockholm . :,
08-15 76 75
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!si ,. Mats Engstrand E-84
Floragatan 5, 1 tr
. ,. · 1 14 31 Stockholm
... ,r· 08-21 34 96

i

.., Pär Strömberg
. Rådmansgatan 50
· · 1 13 57 Stockho
lm
08 31 29 19
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4Eirgitta Hall
Västerlånggatan 45, 3tr
1 1 1 29 Stockholm
08- 1 1 82 04
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De som trampade. sij ·
Gasquen under Sångarg '..
ROS till

� ioalet\erna i
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* de faddrar som fixade nob�·. -�trglömligal
9-kamp på Bogesund
· . if; •
* de faddrar som ordnadf.' den eminenta
,;.:pnsgasquen
*

de som fixade det superba kinesiska
partyt
* Fredrik Östman för den häftiga desig
nen på jubileumströjan
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