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EMISSIONEN

Hann du med? Det gick lite snabbt, det
håller jag med om, men att manusstopppet
var tillbakaflyttat berodde på att vi måste
få ut tidningen i hyfsad tid.
Det vill
säga innan det är dags att kränga på sig
brynjan och skojtbrallorna och mjuka upp
lite inför Esquadern på Valhalls tentapub å
borggården.

Esquadern m m får du läsa om nu till
hösten. Undrar du om vi inte skulle haft
med alla arrangemangen efter vårbalen kan
jag lugna dig med att nr 5 blir ett fint
nummer. Idag vet vi att SquVALp, SOLA,
STORK, Esquader, Karnevalen i Lund och
Cortegen i Göteborg kommer att förgylla
Emissionen då. Finns det ännu mera som
passar i ett vår/sommar/höstnummer kan
du använda dig av den gröna telefånlistan.
Ringa och berätta med andra ord.

nr ,1-1986 ..-,2-

Min sista Emission, trodde jag länge att
det här skulle bli. Men, som så ofta kan
det bli lite annorlunda än vad man tänker
sig. Själv upptäckte jag hur förtvivlat skönt
det kan vara med en egen funkrumsnyckel.
Speciellt när man vill vara lite chevaleresk
per telefon. Därför har jag bestämt mig för
att kandidera igen på nästa SM.

Så vill jag liksom alla andra ledarskriben
ter be er ha en skön sommar. Men se till
att ta det lite lugnt och slit inte ihjäl er
på praktikjobbet. Har ni hittat något skoj
förresten? Själv tänkte jag ta och redigera
Dag Björklöfs nästa bok ... tro't om ni vill.

Skojtbralla = väldigt stor blå byxbak i bom
ull som räcker nmt det mesta och flesta magar
samt knäppes framtill.
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EMISSIONEN nr 4 1986 Årgång 21
Utgivningsdatum:

Charlotte Adlen
Lasse Eriksson
Anita Frisell
Per-Anders Löf
Sven Sigling
Mikael Svanström
Ingela T hyselius
Elmer Vaxlund

1986-05-( 12-15)
E-84
E-85
E-85
E-83
E-85
E-84
E-85
E-81

08-61 44 60
08-15 99 77
08-17 94 06
08-89 22 37
0762-73288
08-32 56 73
08-62 60 54
08-14 17 95

I ett skönare nummer än på länge:

För Västerås

Teckningar:

Björn Lundgren
Ove Nee
Gunnar Forssell
Tomas Edström E-83

Adress:

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

EMISSIONEN
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
750 ex

Nästa manusstopp 86-09-11, tid: efter som
n1ar'n...

Bilder som skall vara med i aktuellt nummer
lämnas in senast kl. 12.00 dag.en innan, dvs
på onsdagen.

Icke signerade artiklar tar redaktionen
ansvar för.

EMISSIONEN

Hej på Er allihop!
Nu är det vår och Du håller sista nummret
av Emissionen för den här terminen i din
hand. Många längtar febrilt till dess termi
nens sista tenta är gjord, vissa för att sedan
kasta sig ut på en esquadersegling som de
bunkrat för en längre tid. Andra för att
ta en liten utflyckt till Kina med SRKA.
Vad händer då här på skolan i sommar?
Efter många turer hit och dit har vi äntligen
lyckats få byggnadslov för gasque-ombygg
naden, om än med vissa restriktioner, bl.a
godkändes inte fasaden som den nu ser ut
på ritningen. Byggstarten blev pga detta
trassel ca två veckor försenad men BPA tror
sig om att hinna klart till dess nollan in
vaderar oss detta till trots.

nr 4-19�""> ========

Nu över till lite ekonomi. Sveriges teknis
ka högskolor har fått en extra tilldelning på
26 Mkr att dela pä. utöver de medel som
finns tilldelade i budgetproppen.

Tillslut vill jag tacka styrelsen och övriga
funktionärer för det arbete ni lagt ned under
den gångna terminen. Det har vart kul att
jobba tillsammans med Er och allting har
fungerat bra (än så länge...).

Njut av våren och ha en trevig
sommar.

I skrivade stund pågår som bäst den sista
finputsningen av planeringen inför vårbalen
anno 11110, det ser ut att bli ett litet ge
mytligt kalas på staxt under 200 personer.
Mer om vårbalen på denna tidnings mittsi
dor.

V i har haft en liten städgasque då vi
slängde ut en del gammalt skräp ur tolvan
för att få lite bättre svängrum ( ursäkta
Valhall). Röda rummet röjdes ur, och en
del annat arkiverades på annat håll. Man
blir lite frustrerad när man ser hur enormt
fort det åter driver igen.

Inför nästa termin har vi tänkt införa
ett par nya funktionärsposter, Antikvarie
och Stereotyp. Antikvarien med uppgift
att samla extentor att förvaras i en pärm
vid kopiatorn. Stereotypen med uppgift att
förvalta Tolvans ljudresurser.
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Förslag med 9 styrelseledamöter.
1.4 Sektionens verksamhetsperioder och styrelsens samt Chefsemitteurens, AMSE's,

Körledaren, Revisorernas, OSK's och Förfaddrarnas mandattider är 1 januari - 31
december. Reseledarnas mandattider är 1 juli- 30 juni. Studienämndens två ordförande
(SNO ) och de två klubbmästarna väljes omlott på så vis att den ene SNO:ns och den ene
klubbmästarens mandattider blir 1 januari - 31 december och den andre SNO:ns resp.
klubbmästarens mandattider blir 1 juli- 30 juni. Övriga funktionärers mandattider är
1 januari - 30 juni och 1 juli - 31 december.
3.3 Februarimötet skall behandla avgående funktionärers verksamhetsberättelser samt
utse Överskaendare och Förfadderi.
3.4 Vid majmötet skall SNO, Klubbmästare, Reseledare och funktionärer som väljes

halvårsvis väljas.
3.5 Oktobermötet skall behandla avgående avgående funktionärers verksamhetsberättel
ser samt utse valberedning och budgetberedning.

3.6 Vid decembermötet skall styrelse och övriga funktionärer, förutom Överskaendare

och Förfadder, väljas. Dessutom skall budget för nästkommande verksamhetsperiod
fastställas.
3.5 - 3.13 byter namn till 3.7-3.15.
4.1 Sektionsstyrelsen består av: Sektionsordförande, vice ordförande, kassör, sekreter
are, studienämndens ordförande ( SNO ), klubbmästare, tolverichef, källarmästare och
öfvrig. SNO resp. klubbmästare är vardera två funktionärer som delar på en styrelse
post. Styrelsens ledamöter utses av SM.
4.2 SS är beslutsmässigt om minst 7 ledamöter är närvarande.
5.2 Studienämnden består av: två Ordförande ( SNO ), vice SNO, sekreterare, och övriga
medarbetare. SNO väljes av SM. Studienämnden utser vice SNO och sekreterare inom
sig.
6.2 Programrådet består av två klubbmästare och övriga medarbetare. Klubbmästarna
utses av SM och de utser själva sina medarbetare.
6.3 Programrådets interna konto tecknas av klubbmästarna var för sig.
14.2 ,14.4 Rätta stavfel.
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Jag blir så för-nnad!
eller

Elektro? Nej, Övrigt ska det vara!
Jaha, när man kom hem så låg den där,
katalogen över alla glada (och förhoppnings
fulla) teknologer som är inskrivna på KTH,
'Va kul!' tänkte man, och satte sig ned för
att kolla lite i den. 'Först ska jag kolla
mig själv', och det gjorde jag. 'Jaha, d�r
är jag, men vad i censpr nu då?!!? "085" som linjestatus??? Vad i (otryckbart
kraftfullt ord) är "Ö"???' En mycket ilsken
bläddring i katalogen avslöjade faktum, ett
'Ö' betydde helt enkelt linje 'Övrigt', ännu
en koll visade att Västeråsare i ettan och
tvåan (jag känner inga ibland Västerås
treorna. Tyvärr?) nästan undantagslöst
(vissa stod dubbelt, en hade �trol�.gt nog
'rätt' kod... ) var listade under 'O'. 'Ovrigt',
vad sjutton är vi placerade under denna
etikett för? Det verkar som om kåren inte
ens vet vad vi läser i Västerås!!! En fråga till
tvåorna avslöjade att samma sak tydligen
hade hänt förra året också. Vad jag (och en
stor del av min klass) anser om detta ska jag
inte återge, det är tydligt att vi måste se till
att bevisa att vi är en del av Elektro, även
om vissa verkar anse att vi är 'lantisar' ! När
man nu var så glad att vi lyckats övertyga
Er Elektriker i Stockholm om att vi finns
och försöker leva med i sektionslivet. Livet
är fullt av besvikelser... Det får bli en
artikel till Osqledaren om detta, skymfen
skall INTE tillåtas att få upprepas, vi ska
ha vår egen beteckning (det verkar som om
'El' skulle vara bra, 'E' för Elektro, 'l' för
... ?) eller, det bästa givetvis, få vara listade
under 'E' ! Ris till de ansvariga!

Om ni vill nå oss är det den adressen som
gäller, släng bort allt annat bums! Vi har
lite svårt att få hit Emissionen, tyvärr, så all
information där är lite ålderstigen när den
når oss (cirka 12 dagar för nummer 3-86,
men det är en ganska normal tid). Betänk
gärna det!

Så, det var det om det. Nu börjar
sommaren snart, och efter den så kommer ni
att upptäcka några nya treor. Årets omgång
kan betecknas som en mild och lugn årgång,
ganska trevlig (årets treor lär beteckna dem
som något 'torra', något som kanske glädjer
Bodil?). Slit dem med hälsan, och var
inte för stygga mot dom. Vi får en ny
uppsättning nollor, och vi ska ta väl hand
om dom på bästa sätt (Är det någon som
har någon bra ide för nollning så skriv en rad
till oss, alla ideer är nya i Västerås. De har
inte haft så många nOlleskämt här. .. ). På
nOllegasquen kan ni ta chansen att bekanta
er lite med dom, det skulle vara ql! Vi ses
inte allt för ofta!
Med hopp om en varm och solig sommar
för er alla, Eder 'Ö'-Osquar i Västerås,
Gunnar Forssell

För övrigt kan man väl säga att kontak
ten mellan oss har fungerat lite halvdåligt,
det är därför på sin plats att ni får vår
adress, där ni vet att post når fram till oss:

t/

Elektro, Studentkåren
Viktor Larssons Plats
722 1 4 Västerås

Den sorn ,nte le:: a.ray- s,r't rM�ka..f"l1k,
Kel'"' pro\do. a�roba�k.!
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ACK-OCH-SUCK
Så nostalgiska man vill vara när det blir
dags att skriva sitt sista SNOORD.

Det är nog inte många SNO-ar som kun
nat sitta och skriva så i slutet av april men
om det går som jag hoppas att det går på
sektionsmötet den 7 maj så kommer det att
bli vanligare... Jag hoppas nämligen att det
kommer att finnas två SNO på den här sek
tionen innom en inte alltför avlägsen framtid
(mer om det på annan plats i denna tid
ning).

När du läser detta har mötet redan varit
och en ny SNO har blivit inför nästa termin.
Själv har jag väl så smått börjat förbereda
mig på den personlighetskris det innebär att
inte ha någon funkrumsnyckel och att bli
igenkänd av ingen när man irrar i korridor
erna... Skämt åsido har det faktiskt varit
underbart roligt att få vara SNO och jag vill
verkligen tacka för den tiden samtidigt som
jag önskar min efterträdare lycka till.

Jag kommer just från säsongens sista
studienämndsmöte. Det blev också om inte
säsongens längsta så väl dess hetsigaste. Nu
var det inte så att det var sakfrågorna var
upphov till någon större oenighet, det var
nog bara debattlustan som stod på topp hos
flera mötesdeltagare.

Innan debattens vågor började gå alltför
höga han vi välja representanter till insti
tutionsstyrelser och linjenämnd. De som
försvarar våra färger i linjenämnden nästa
år är :
Mats Kindahl
ordinarie:
E-81
Alf Ahlström
E-81
Lena Lange
E-82
Martin Bakhuizen
E-84
Johan Jonasson
E-84
Dan Dia-Tsi-Tay
E-84
Stefan Lundgren
E-85
Magnus Jacobsson E-85
suppleant:
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KS-arna i EN- och FLERVARIABEL var
åter på tapeten. Arbetsgruppen som skulle
ta fram förslag på hur dessa KS-ars bety
delse skulle kunna minska föreslog någon
form av teoritenta eller liknande.
Här
erbjöds givetvis rikligt med tillfällen för
känsloyttringar och till slut beslutade vi att
frågan om KS-arna åter skall stå på dagord
ningen nästa möte (i höst alltså).

Datorinriktningens kurser, eller frånvaro
av vissa kurser är ett gammalt kärt sorge
barn som rönte samma öde som Micro
problemet. (Ett micro-problem kan ju synas
litet men det ter sig enormt för en micro
teknolog - så är det i pyttevärlden.) De
flesta på dessa studieinriktningar verkar ense
om att mycket Övrigt finns att önska i
flera avseenden men ingen går på studie
nämndsmöten eller engagerar sig för att få
en förbättring till stånd. På studienämnds
mötet kunde man därför inte göra så myc
ket men det mynnade i att vi skall börja
ragga inriktningsansvariga som bl.a. skall
ha till uppgift att hålla studienämndsmötet
informerade om situationen på resp. in
riktning. De kan också, med övriga stu
dienämndares hjälp, anordna inriktnings
möten som kan liknas vid kursnämndsmöten
för inriktningar. Det här är som du förstår
väldigt viktiga uppgifter - hör av dig till Jo
han Jonasson eller Dan Dia-Tsi-Tay om du
är intresserad.

EMISSIONEN

På 180-poängsfronten kan nämnas att
de nya friska 20 poängen troligtvis har
fördelats av linjennämnden när detta läses.
Fördelningen blir i stort som vi föreslog
på senaste ESN-mötet. Den nya läro- och
timplanen (se anslagstavlan) har varit uts
kickad till institutionerna en tid och kom
mer efter att ha koordinerats med de andra
linjerna att tas upp i linjenämnden i höst.
Sedan kan jag skvallra att riksdagen kom
mer att besluta att alla som börjat på Tek
nis efter 1977 och tar examen efter 1:a juli i
år kommer få 180 poäng.

-

nr 4-1986

Det skall verkligen bli spännande att höral
vad han har att berätta när han kommer
hem.

Till sist vill jag rikta ett litet "visdoms
ord" till er som skall vara faddrar i höst: Var med nollan i vardagen i höst det är då
du bäst behövs.

Så tackar man får sig och önskar alla en
trevlig sommar.
Jättekram

När jag skriver detta har Ragnar och
Danne just börjat pallra sig ner till FEDY
konferensen i Lund. Ragnar skall sedan
fortsätta till Holland för att representera
oss i ett uppstartningsmöte för en intereu
ropeisk elektroteknologsammanslutning.

rx. rx.
rJ.

a.
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Får vi behålla tolvan??
eller
Rom byggdes inte över en dag,
men tolvan byggs om på en som
mar

När du, käre läsare, återkommer efter
en sommars välbehövlig rekreation, till den
jord vi alla älskar att trampa, kommer du
förhoppningsvis inte att känna igen dig helt
och hållet i Tolvan. Om allt går i lås
har nämligen några tappra centrum-tumme
befriade E -Osquar och E-Osqulda mellan
ivrigt festande och sollapande under som
maren restaurerat och byggt om i Tolvan.

Om du är rädd för att det blir sämre
är det bäst att du kommer med förslag nu.
Alternativet är att du själv ställer upp och
jobbar. De enda kvalifikationer som krävs
är, förutom att du är snygg, att du har flera
års erfarenhet av måleri-, golvläggeri och
snickariarbeten. Dessutom måste din mage
tåla mat som är grillad på galvaniserat järn.
Om din insats inte blir hantverk, kanske den
kan bli en resursframgrävning.

Vi behöver tillgång till billiga byggvaror
såsom färg, virke och PVC-mattor mm.
mm. Om du har några användbara kontak
ter kan du väl ta kontakt med mig, så. vore
du jävligt gullig, kanske t.o.m. snygg.
På. återläsande Johan Jonasson
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Hej alla barn!

Jag heter Rulle, Jag är klar och med i Kongl Elektrosektionens In·
genjörsförening.
Hej då!

Den sjätte mars bildades föreningen på
riktigt. Föreningen för alla oss som halkat
ur skolan men ändå inte riktigt vill släppa
kontakten. En förening för nostalgi och
vemod, men ändå en glad församling som
trivs tillsammans.

På det konstituerande mötet antog för
eningen sina stadgar och valde sin första
styrelse. Föreningens målsättning är nu
mera

- att verka för en trevlig kontakt mellan
gamla och nya studiekamrater.

- att stödja Kongl. Elektrosektionen.

- att bedriva välgörenhet.

Dessa stolta mål ska förverkligas av en
kraftfull styrelse som består av:

Mats Onnestam
Lars Landin
Åke Sivard
Thomas Ifström

!I

11

I

!I

I

I

ordförande
kassör
programmästare
sekreterare

När löven börjar falla, höststormarna yr
och allvaret börjar igen tänker vi lätta upp
stämningen för alla er som känner att den
fina Teknistiden snart är till ända. Vi
hoppas kunna ordna den första 'Fyrans
middag' som ordnats på väldigt länge. Mer
information kommer senare om detta. Det
kommer att ta ett tag att planera jippot,
men hav tålamod, den som väntar på något
gott väntar aldrig för länge.

Det var litet om våra aktiviteter. Känner
Du lust att delta? Bli medlem! Du bör vara
klar eller nästan klar för at komma med.
Medlem blir Du enklast genom att sätta
in årsavgiften 60:- på vårt postgirokonto
489 94 83 - 4, Kongl Elektrosektionens In
genjörsförening. Vill Du dessutom prenu
merera på Emissionen kostar det 50:- extra.
Välkommen i gänget
Mats Önnestam

Ordförande

FOreningen ska bedriva en regelbunden
Det betyder att det ska gå
verksahet.
Under
att förutsäga nästa evenemang.
vårterminen har regelbundenheten bestått i
ärtsoppa och punsch den första torsdagen i
varje månad. Den aktiviteten har nu fått ge
vika för den allmaänna våryran och kommer
. igång igen senare i höst.
Under maj kommer ett arrangemang i
samarbete med studienämnden. I och med
omkvalificeringen av utbildningen till 180
poäng blir det säkert ändringar i kursplan
erna. Vi tänker därför ha en diskussion
skväll angående utbildningen och studierna
på Elektro. De flesta av föreningens medlem
mar är ganska färska civilingenjörer som
har mycket synpunkter på utbildningen.
Förhoppningsvis ska det kunna ge studie
nämnd och sektion en del att höra våra
tankar.

•

- ... rever-s; bel?

Någon gång i sommar är det sedan dags
för oss att ha vårt första stugkör. Vi hoppas
på en vacker helg i skärgårdens pärla.
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HONEYWAY TO HEAVEN
OR

FR UITECAKE 's PARADISE
Då det blivit så populärt att skriva re
seskildringar i Osqledaren, så vore det väl
dumt att göra något annat i Emissionen,
eller... ?

Grekland var det sjävklara resemålet för
mig, men vilken av alla dessa 45 öar skulle
jag välja? Efter ett febrilt bläddrande i alla
resekataloger beslöt jag mig för MYKONOS.
Vad har man inte hört om denna lilla ö
(något > Öland) ! ... färgernas ö, böljande
hibiscus, akacior, havet ständigt skiftande
i blågrönt,poeternas ö. Seglare, jetsetare,
folk i farten, nudister, konstnärer, semester
luffare, smekmånadspar, homosexuella - ja
alla finns de på Mykonos!

Mykonos har underbara sandstränder dit
man forslas med små badbåtar. SUPER
PARADISE lät härligt tyckte jag. Naken
bad är även tillåtet där, vilket lät lockande.
Sagt och gjort, jag tog badbåten dit och
fick mig några smärre "chocker". Liggan
des på mage, lite groggy efter mycket sol
lyfter jag slött huvudet från handduken och
stirrar rakt upp i det chokladbruna skrevet
tillhörande mannen ovanför på stranden.
Hoppsan! I nästa sekund spatserar en naken
kille fram och tillbaka framför min handduk,
innan han helt fräckt slår sig ner och frågar
vad jag skall göra på kvällen. Lite längre
bort på stranden ser jag ett par rullandes
runt i sanden, kyssandes, smekandes - båda
av det manliga könet ... Jag måste erkänna
att allt det här kändes LITE ovant, men man
vänjer sig snabbt!

Därefter kryper alla nattfjärilar fram.
Jag ser masochisten från badbåten, t illsam
mans med sina två nervösa undersåtar, och
även de två små tyskorna, förvandlade till
syntetdiscodrottningar är redo för kvällens
bravader... Jag söker mig ner förbi alla
lyxkryssare till Yacht Club nere vid ham
nen. Där träffar jag på de t vå urfeminina
�venska pojkarna, som pratar om smink.
Aven de tre superbortskämda drogade ol
jeshejkssönerna har hittat hit, liksom den
supersnygge, pryde surfbrädesuthyraren,
som tidigare på dagen tappade badbyxorna
mitt framför ögonen på alla flickor, då han
som bäst var i färd att imponera på dem.
Att sedan framåt morgontimmarna för
söka hitta ut ur denna labyrint är inte det
lättaste kan jag intyga. Men efter ett par
varv i staden och ett irrande i bygden hittar
jag till slut vägen som leder till hotellet.

Denna något händelserika (jag vill inte
berätta allt) semester avslutades med en
sex timmar lå.ng båtresa i storm till Athen.
Finns det något bättre än att under sex
långa timmar den ena stunden få. titta ner i
havets djupa värd, för att i nästa sekund
få betrakta den ljuvligt svarta himlen i
uppror?

På kvällen tar man sig då in till den lilla
sockerbitsvita labyrintstaden för att intaga
en drink - ibland ofrivilligt alkoholfri - in
nan middagen tillsammans med alla vänner
till Herbert, dvs kackerlackan boendes i min
garderob!
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Att möta våren p å Chalmers
eller

REFTECs vårkonferens
Alfa och jag (Martin) åkte till Reftecs
vårkonferens 1 2-13 april. Men Reftec, vad
är det kanske någon frågar sig. Jo, det är
en grupp där alla kårerna på de tekniska
högskolorna är med. Meningen är att försöka
driva en för oss teknologer gemensam linje
så att de där uppe kanske lyssnar. Reftec
har bl a pysslat med 180-poängsreformen,
lärar- och penningbristen. Och ibland har
det gett utdelning!

Vi frågade oss vad som karaktäriserar
en civilingenjör? Vad ska en sån kunna?
Svaret blev: Breda kunskaper inom de
tekniska områdena och en förmåga att snabbt
sätta sig in i och lösa olikartade problem.
Hur mycket icke-tekniska ämnen bör vi läsa?
Ja, vi kom fram till att det viktiga är att vi
lär oss terminologi för att underlätta samar
bete med andra yrkesgrupper. En annan
intressant fråga: Hur är �.valiten på oss som
färdiga civilingenjörer? Ar kvaliten på väg
att förbättras eller försämras?

Vid det här laget sa våra magar att
det var dags för lunch, och mycket riktigt!
Till kaffet redovisade temagrupperna sina
revolutionerande (?) resultat. REFTECs
Konferensen skulle äga rum på Chalmers. ordförande avslutade med nå a väl valda
gr
Så vi satte oss på tåget till G öteborg. Hela ord.
arton stycken härifrån THS skakade i takt
i vagnarna. Så småningom vaknade vi till
liv på Göteborg centralstation. Då hade
lund
Alfa redan vaktat vår vagn i tre timmar.
Utifrån! Men bättre det än att hamna i
Oslo. Räddningen blev bastu och frukost
som Chalmeristerna bjöd på.
Chalmers

Temat för konferensen var civilingenjörs
ut bildningens framtid. Syftet var att vi
skulle spåna till ett utbildningsprogram.
För att inspirera oss inför det kommande
stordådet föreläste några inbjudna celebritet
er från Chalmers, Sveriges Industriförbund,
Regionstyrelsen i Göteborg och CF. Föredra
gen avslutades med en paneldebatt. Där
togs behovet av någon sorts mellaningenjör
upp. Kanske en femårig gymnasieutbild
ning? Vi diskuterade också hur många
civilingenjörer som egentligen behövs.

Så var det plötsligt dags att skiljas åt. Tiden
hade gått fort. Inte undra på! Sjuttio
livfulla teknologer från landets alla hörn
hade ju samlats under ett tak! En härlig
upplevelse (Måste ses kan ej beskrivas!) som
väckt nytt liv i min gamla kropp, och som
inspirerar till stordåd!

EMISSIONEN

Sedan · var det dags för incheckning på
hotell Forum, ett mycket respektabelt hotell
med lappar med sedelärande anmaningar
lite här och var. Efter en snabbdusch och
några blickar på teven (Sverige-Sovjet ni
vet) förflyttade vi oss medelst spårvagn till
M-vinden ( M's sektionslokal).

Luleå

Där stundade middag med gyckel enligt den
lokala seden. Datasektionens klubbmästeri
servade med både det odrickbara ( som man
måste ha kniv och gaffel till) och resten.
Fem stjärnor: Rekommenderas! Toastmas
tern hade inte den, för dylika, naturliga
egenskapen att tilldraga sig uppmärksamhet
en då situationen påkallar det. Som kom
pensation hade han en löjlig tuta som ut
gjorde ett pitoreskt inslag i den allminna
k �kafonin. Denna förbyttes senare mot ryt
miska tongångar. Så småningom ebbade
k alase� ut och de flesta hann vakna upp i
_
.
sma sangar på hotellet.

Linköping
Söndagen var diskussionsdag. Vi delade
upp oss i olika temagrupper. Yrkesrollen
diskuterades och man kom fram till att
många civilingenjörer är överkvalificerade
för sina uppgifter. Det skulle behövas en
ny kategori ingenjörer.
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På temat utbildning och examination kom
vi fram till att ingen form är överlägset bäst
utan att det är bra med en mångfald olika
modeller. Vad gäller internationaliseringen
så ville vi inte nagga på den tekniska kom
petensen för att uppnå en bättre färdighet
med främmande språk. Ett bra sätt att
få ett internationellt utbyte som kommer
många till del är att ubyta lärare mellan
olika skolor.
Det är ett gissel med hemliga ex-jobb
fastslog vi. Det förstör den akademiska fri
heten. Uppdragsforskning kan vara tveeg
gat för högskolan. Det tillför pengar, men
detta kan göra oss beroende av industrin
vilket skulle kunna bli farligt.

Hemma

Frågan om det är bra att sprida ut
bildningen till små regionala högskolor togs
upp. Vi tyckte att i vårt lilla land krävs det
att vi kraftsamlar till ett fåtal ställen. En
dast då kan högskolan få tillräckliga resurser
till utbildningsanknuten grundforskning.
Det är ett av högskolans viktigaste särdrag.

EMISSIONEN nr 4-198�>

I/

f.
u
]\_
V
�rtE
L
N
E
L� u
O
R
s
't
�f,NDet
har nu gått flera veckor sedan j ag
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övervar styrelsegasquen, men först nu skriver
j ag. Med styrelse avses samtliga sektions
styrelser samt kår dito. I år var det M's och
vårt eget klubbmästeri som gjorde kvällen
bekväm för oss andra. Det blev en rik
tig gasque med gyckel och sång. Gycklen
var inte alltid helt spontana. Skoj friska tra
ditonsbärare tog bl.a. hjälp av ordf'arna.
På bilden ser vi vår egen Bengt drabbas av
Flygs sedvänja: ett rått ägg till ordförande.
Att gurgla sig i bäsk torde vara en tradi
tion för tunnbrörullar och klent kvinnfolk i
jämförelse.
Styrelsernas överhuvuden drillades i yt
terligare ett antal avarter av oral konsum
tion, vilka jag inte tänker redogöra för. Val
beredningen skall åtminstone ha en sportslig
att vaska fram en efterträdare. Jag måste
erkänna att jag log i mjugg när jag bland
de många åvärålspry dda gästerna fick syn
på två gäster i kostym respektive sammets
klänning. Härligt att se.

Efter att ha konstaterat att olj iga mas
kinister och "suspekta flygarklientel" fak
tiskt kan vara trevliga, och efter att ha bitit
en dam i vaden ( ryktas det), gick j ag rakry ggad och trallande hemåt efter en gemytlig
tillställning.
Esekret Johan
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Studerande får rätt till sjukpenning på
sommaren. Jo, det är faktiskt sant. Fast
helt sant är det inte heller. Det finns inga
nya pengar att spendera vid sjukskrivning
av studenter, utan de pengar som finns
omfördelas bara. Studerande som är sjuka
eller föräldralediga under sommaren skall ha
rätt t ill samma sjukpenning som de hade
innan de inledde sina studier. Samtidigt
föreslås att sexmånadersregeln för studie
tidssjukpenning t as bort. Sexmånandersre
geln innebar att de som studerar 6 månader
eller mindre fick behålla sin sjukpenning
u nder hela studietiden. Detta har således
aldrig gällt oss.
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var sjuk
Det föreslås också att de som bara har
studiebidrag skall slippa anmäla sjukdom
till försäkringskassan. Detta ger att försäk
ringskassan slipper pröva dessa sjukdoms
fall. Det blir i stället studiemedelsnämnden
och läroanstalten (dvs i vårt fall KTH) som
får rätt att kräva in läkarintyg.
De ändrade reglerna om sjukpennings
beräkning u nder sommarferier och utbild
ning föreslås gälla fr o m 1 juni 1986. (Prop
1985 /86: 128)

Och nu till något helt annat
På tapeten i höst är även LINSAM, 4-5 ok
tober. LINSAM är en kurs för linjenämnds
representanter på de tekniska högskolorna.
I år är det THS (dvs vår kår) som ordnar
· kalaset, jagmenarkursen.
Det finns även ett studieråd. Där sitter
alla SNO. Disskusionerna förs här på en hög
nivå, 1 0 meter över havet. Remissvar, ännu
mer pengar, samordning mellan linjerna är
exempel på vad som här avhandlas.
Har du några synpunkter på THS:s sätt
att föra studiepolitik, prata med mig eller
Alfa. Men kom ihå.g! De riktiga pamparna
sitter i kårfullmäktige.

Efter mycket om och men kanske det
är dags att jag berättar vad SU är. SU
är ett arbetande utskott på kåren, även
kallat studieutskottet. Chef sedan årsskiftet
är Cissi Sharp, L och vice är Bo " Buse"
Wigrell, M. Vi har möte ca en gång per
period.
Vilka sitter då med i utskottet? Det
är vanligen vice SNO, som jag, eller någon
annan person insyltad i studinämndsarbete.
Det är en representant från varje linje och
detta gör förstås att man får insyn i andra
linjers studienämndsarbete. Sist träffade
jag vice SNO på D (hej Patrik) och bjöd
raskt in honom till vårt studienämndsmöte.
Det är alltid mycket roligt att prata om
på SU-möten. Vi pratar om allt möjligt från
cykelmärkning, vi får nämligen hjälpa till
och utföra div praktiska arbeten närhelst
något ska bli gjort, till pengar. Pengar är
nämligen inte bara det som får världen att
gå runt utan även KTH kräver en viss, ej
föraktfull, summa pengar för att gå runt.

Vi som sitter i utskottet är tillåtna att
komma med ideer om vad som helst. En ide
vi har funderat på är en teknik-etikdebatt,
i höst kanske. Vi har funderat på några in
tressanta deltagare från Svenska Freds osv.

\ S\/å.ra s+�de'(' f�"ns
s�c:Uehjå.t�H"' e.cle.\ •

13

1------=�= ============�l==================c?'·
·

Y-:------ - - ----'"-<�SSIONEN nr 4-198� �=========--

r/

I

"De

med näsan i vädret "

Emissionens ambition att tränga dju
pare ned i det som s kulle kunna kallas
mysteriet ( livet) efter Teknis , fortsätter
den här gången.
Från början hade vi
planerat att artikeln sku lle varit införd
i förra numret, men då tidningen ändå
var välfylld sköt vi upp fortsättningen på
konsultföretagsintervjun till detta numret.
Valet av företag är nog så slumpmässigt
och beror på redaktionens intresse eller
andras tips.

Tomas Ödman är civilingenjör. Det blev
han för något mer än tjugo år sedan. Idag
arbetar han på Rymdbolaget, en typ av
företag vars namn inte kanske bara lockar
fram fantasin hos många teknologer, utan
även hos en hel del civilingenjörer som har
en längre erfarenhet från arbetslivet. Vägen
dit började på ett lite oväntat sätt, ett sätt
som han själv aldrig hade planerat. Tomas
berättar:
- Av en tillfällighet fick jag vissa möjligheter
att göra värnplikten under trevligare for
mer, som civilingenjör. Då den ordinarie
tiden var slut passade en av mina chefer
mycket passligt på att byta jobb, varvid
omständigheterna styrde så att jag blev
anställd inom försvaret.

-Vad hade du egentligen planerat för framti
den?

- Som de flesta andra människor hade jag
väl ett kortsiktigare mål. Jag ville ha ett in
tressant jobb, exakt vad visste jag inte men
däremot inom vilken inriktning. Sedan, som
så ofta, styrde omständigheterna vad det
slutligen blev.
-Vad innebar din första anställning för
arbetsuppgifter?

-Jag introducerades i en avancerad tek
nikbranch och kom att arbeta med vad
man skulle kunna kalla transmissionsteknik
i nätsammanhang.
I korta drag skulle
man kunna säga att det handlade om ra
diolänknät och ganska omfattande trådnät
med au tematiska växelsystem, mycket trans
missionsutrustning speciellt för försvaret.
-I gamla etablerade teknikområden kommer
man ofta in ganska sent och som ingenjör
får man arbeta med vidareutveckling och
fulländning av en teknik som är etablerad
sedan årtionden.

\
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-Du var alltså statligt anställd; Allt som
oftast riktas det kritik mot anställningsvill
koren för den statliga sidan. Vad har du för
uppfattning om dessa?

-Tja, det är nog ändå så att man har bra
löner och bra allmäna anställningsvillkor
relativt privata marknaden de första åren
inom den statliga sidan. Sedan är det re
kommendabelt att byta jobb, vilket också
jag gjorde. Jag kom i kontakt med ett
företag som senare skulle uppgå i ett kon
sultföretag kallat Teleplan. I det företaget
ingick också det som senare kom att bli
Rymdbolaget.
-Konsultföretag anses av många som en
ganska strävsam tillvaro, med stor spännvidd
på arbetsuppgifterna. Men är det inte så att
arbetsmarknadskonjunkturerna i " d alarna"
många gånger kan avkräva en alldeles för stor
arbetsinsats.

-Det är sant att konsultarbetet blir en
lugn och trygg sysselsättning. Periodvis
arbetar man som sin egen försäljare och
företagare i praktiken. Man arbetar upp
nya kontakter och får på så sätt många
intressanta kontakter. Man ser till att man
genomför åtaganden på ett sådant sätt att
man får nya jobb. Men, som med allting
annat här i tillvaron går det upp och ner.
�
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Är man kompetent och har något att ge kan
man alltid. försörja sig på ett sådant jobb.
Men graden av personlig insats stiger när
det blir sämre tider.

Rymdbolaget är väl just nu mest känt för
sitt VIKING- project. Satelliten undersöker
elektriska och magnetiska fält, partiklar och
ultraviolett strålning i samband med norr
sken. En annan del av verksamheten ligger
på något man kallar Remote Sensing. I
all enkelhet innebär det att en satellitbild
bildbehandlas för att därefter utnyttjas för
en vidare utvärdering av den information
man söker, t ex för en kartbild av ett
område.

Övervakning till sjöss, sker via mindre
flygplan utrustade med radar- och även
fotoutrustning. En av de större användrna
är Kustbevakningen, som oftast är intres
serade av spaning efter nödställda och spa
ning efter oljeutsläpp och dess upphovsmän.
På Esrange i Kiruna bedrivs huvudsakligen
den vetenskapliga verksamheten. Därifrån
sänds även de sondraketer, ballonger och
satelliter upp som man använder i samband
med forskningen.

Företaget som Tomas jobbade vid hette
TUAB, Teleutredningar AB. Där fick han
konstruera stora, "till och med ibland lite
för stora" datormodeller av avancerade tek
niska system, för att till exempel studera
vad som händer i ett stridsledningssystem.
När arbetet så småningom kom att utveck
las mer och mer mot ren programmering/
systemering, började han att fundera på att
byta jobb och fick tillfälle att prata med
nå on å R mdbola et.

-Hallen det var en herre det
-Vad var det som lockade?

-Tekniken verkade .intressant och, det
kan tyckas barnsligt, det spelar fortfarande
en viss roll att jobba med något som verkar
roligt...
Tomas kom att anställas samtidigt som
riksdagen tredubblade anslagen. Bakgrun
den till det var en utredning som hade gjorts
lite högre upp, "på den nivån där mörkret
råder och besluten fattas", där man hade
tagit intryck av de internationella erfaren
heter som visade att just rymdforskningen
betyder rätt mycket för industriell utveck
ling och konkurrenskraft.

Rymdbolaget satsade 76-77 på ett pro
jekt som när man väl är färdig ska un
derlätta telekommunikationen inom hela
Norden. Det handlar om en satellit som har
döpts till TELE-X och som idag är Tomas
huvuduppgift. Meningen är att företag,
myndigheter, högskolor, för en i samman
hanget billig penning, ska kunna utnyttja
ett snabbt och serviceinriktat system för
överföring av digital information. Satel
liten ska också utnyttjas för T V -sändningar,
vilket innebär att du inte längre får några
aktivitetsproblem på vardagskvällarna.

-Antennteknik är svartkonst,
det är min fasta tro och över
tygelse
--
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När en "abonnent" vill sända data till en
annan abonnent, skickas en begäran på en
gemensam signalkanal till en datakontroll
central, som håller rätt på vilka frekvenser
som är lediga.
Efter detta sätter den
sändande stationen upp en datakanal på den
anvisade frekvensen och tar då bara upp en
liten del av den aktuella bandbredden. På
så sätt kan flera andra kanaler bredvid ut
nyttjas och abonnente�. behöver ej vara upp
kopplad dygnet runt. Overföringshastighet
en kommer att ligga runt 64 kbit/s, men sys
temet är egentligen konstruerat för 2 Mbit/
s. Exempelvis blir själva överföringshastig
heten för en A4-sida text inte större än
någon del av en sekund samt kostnaden
lägre än vad det kostar att ta en kopia på
en ordinär kopieringsapparat.

__,,L---------�=-

-Är det så att det tenderar till att bli
mer och mer administrativa uppgifter då ens
anställningstid blir längre?

-Man är sällan från arbetsgivarens sida
beredd att uppehålla livet på en ingenjör
och hans familj under mer än ett till två
år. Det leder till att även om man med
mycket rimliga insatser kan hänga med i
utvecklingen av ny teknik, är det så att man
får inte alltid ut bildning. Samtidigt som
man genom andra erfarenheter blir värdefull
på ·andra områden.
-Upplevs inte detta då som om ens examen
minskar i värde, att man inte får chansen att
utnyttja det man en gång lärt sig?

-Ingenjörskompetens behövs, man kan
inte, och får inte tillfälle att glömma grund
kunskaperna. Det är många val som måste
göras: vad kan man göra, vad kan man inte
göra, vad är rimligt... Man släpper aldrig
helt den tekniska biten.

-Jag tror på en viss allmän
bildning. Den är nyttig, den
hindrar en ifrån att göra väldigt
många dumheter
-Önskar Du att Din utbildning hade varit
annorlunda upplagd?

-En god teknisk allmänbildning är fak
tiskt inte så dumt att ha. Den hjälper
många gånger. Jag håller också med den
allmäna trenden om att bredda den teo
retiska basen för civilingenjören. Det skulle
nog underlätta för att kunna sätta sig in i en
· allt nyare och varierande teknik. Det visar
sig också att det som håller i sig, det som
man verkligen behöver av allt det man har
lärt sig, även om det inte slår till första, an
dra eller till och med femte året är ju trots
allt kunskaperna i matematik, i TET och i
andra sådana där otrevliga saker.
-Önskar Du att Du hade gjort något mer
av din skolgång?

- Just nu arbetar jag mest som projektledare. Det blir mycket administrativt
jobb. Att hålla ihop ett projekt kan vara
ett stort arbete, det är många kantiga själar
som drar ...
- Vad är din arbetsuppgift nu?

�

�

-" Det är ju när man är ung och sj älvstud
erande som man verkligen vet hur saker och
ting ska vara" ... och jag tycker inte att det är
fel i att organisera sig ganska hårt och trycka
på de praktiska problemen. Jag, tycker man
är dum om man inte lägger. ner en viss
möda på angagemang, t ex studienämnder
m m. Det ger tillbaka så väldigt mycket
praktiskt i det dagliga arbetet och det är ju
det som tar upp hela ens arbetstid och det
som kunde ha varit ens fritid också ...

mvuw@lb0DGJ8�0

DET HÄR GÖR VI :
o Svarar för att tekniskt verkställa Sveriges rymd· och
fjärranalysprogram.
o Projekterar och utvecklar nya satelliter.
o Har projektansvar för den nordiska kommunikationssatelliten Tele·X
och forskningssatelliten Viking
o Driver Esrange - raketskjutfält och markstation för satelliter. Be·
läget vid Kiruna.
o Bedriver högteknologisk konsultverksamhet.
o Tar emot, bearbetar och analyserar bilddata från fjärranalyssatelliter
för kunder över hela världen.
o Utvecklar och levererar operativa fjärranalyssystem för havsöver·
vakning och miljökontroll.
Vårt högkvarter har vi i Solna, men mycket av den praktiska verk·
samheten sker på Esrange. I Kiruna finns också vårt dotterbolag
Satellitbild som specialiserat sig på att bearbeta och sälja satellit·
bilder.
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ALBYGATAN 107 · 171 54 SOLNA TELEFON 08-733 62 00
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Del 3

Elteror kände sig som ett tomt skal. Hur
kunde han vara så korkad. Han hade ju
glömt att ta med sig utskrifterna från la
bet. Helomur hade naturligtvis fått tag på
dem och anmält honom för stöld av dia
manten. Elteror insåg att han aldrig skulle
kunna rentvå sig från anklagelsen. Det var
katastrof. Han vägrade att bli omprogram
merad av några sadistiska strafpsykologer.
Han kände hur ögonen översvämmades av
en uppgivenhet, som fick honom att se
Gwendolyn som genom en tjock dimma. Polisen kommer att vara här när som helst.
Du måste ta dig över muren, sa hon. Elteror
var stum av förvåning. Menade hon verkli
gen att han skulle låta parkens vaktstyrka
få nöjet att skjuta prick på honom när han
skulle försöka ta sig Över stadsgränsmuren.
Gwendolyn ryckte tag i honom. - Jag har
kontakter. Du kommer över om du springer
nu, halvskrek hon.

Hundarna var nu ända framme vid ekarna.
Det andra skottet föll och gj orde en djup
otrevlig grop i muren.
Elteror kastade
sig upp i repet och klättrade för sitt liv.
Han kände andedräkten av en dödshund
mot ena byxbenet när den hoppade upp
efter honom. Han gjorde reflexmässigt en
nedåtriktad spark som träffade. Hunden
gav upp ett vrål som dränkte de andra hun
darnas isande skall.

Elteror fortsatte att klättra. Ett tredje
och ett fj ärde skott missade honom. Det var
bara några decimeter kvar tills han skulle
vara uppe. Han kände en kraftig stöt i
armen och hörde hur kulan rikorsetterade
förbi hans vänstra öra. Den skadade han
den tappade greppet om murkanten och ti
tanhanden tog ett krampaktigt tag i repet.

Elteror förstod att han var såld. Han
såg sitt liv spelas upp i en tragikomisk
revy. Livet spelades inte bara upp på hans
näthinna. Det ryckte tag i honom och fick
honom att tro att allting hände om igen.

Elteror hörde ett kraftigt buller närma
sig. Gwendolyn började springa in i parken.
Han följde efter. Bullret hade nu växt till
det bekanta ljudet av en vaktstyrkas pansar
bil. Gwendolyn vek av från gångstigen och
sprang mot den fruktade muren. Han kunde
skymta den femtio meter bakom en grön
mur av ekar.

Elteror var bara fem år. Han satt i sin
mammas knä. En liten ljushårig pilt var
han. Solljuset reflekterades i kopparbunken
på väggen och spred en mystisk rödbrun
stämning i rummet.

Gwendolyn svängde tvärt in bakom en
stor ek. Elteror fortsatte rakt fram. Femtio
meter framför honom reste sig den blåa sex
meter höga muren. Det enda som bröt den
jämnblåa helheten var ett tunnt vertikalt
streck. Han sprang mot strecket.

Livets revy gick in i en ny akt. Elteror
hade slagit huvudet i en hylla på IBLA,
Institutionen för Barn utan Levande Avlare.
Bara namnet var ett hån mot begreppet
god uppväxtmiljö. Han fick .ännu en gång
höra att han var ett extremt krångligt fall,
som alltid var till besvär. De sa att hans
föräldrar säkert hade varit konstiga.

Avståndet mellan Elteror och Gwendolyn
blev allt större samtidigt som ljudet av
skällande dödshundar närmade sig bakifrån.
Det var bara tjugo meter kvar till ekdungen
när det första skottet föll.
Han hörde
metallkulan vina genom luften flera meter
ifrån honom. Han förstod att vaktstyrkan
måste vara minst hundra meter bakom, men
att hundarna snart skulle vara ikapp.

Det var vinter när Elteror hittade en
tvåhundra år gammal metallbit som kallades
för mynt. I parken under en stor sten hade
han hittat den. I parken ja. Hans hand
spred sin ångestfyllda smärta genom armen.
Den kröp som en giftig orm genom armen
upp mot axeln. Allt hopp var ute.

�-�-- -- -� -----
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Hårda kalla händer hade blaskat bort
blodet och satt på ett läkplåster. Han skulle
dessutom inte tro att han inte skulle behöva
städa korridoren bara för att han hade gjort
sig illa i huvudet. Det var ju faktisk hans
tur att städa. Smitare var någonting som
man verkligen inte kunde tolerera.

Om det inte hade varit så väldigt roligt
och intressant så hade Elteror troligtvis
aldrig orkat med det hela. I fortsättnings
skolan hade han sugit i sig alla de kunskaper
som det senare faktiskt skulle visa sig att
han hade nytta av.

\'

Optik hade på ett tidigt stadium fångat
Elterors intresse. Redan som mycket liten
hade han fascinerats av hur ljuset bröts i
kristallkronorna i prehistoricbutikerna. Han
kunde stå och titta på dem hur länge som
h elst. Speglar av olika slag hade också haft
en dragningskraft på honom.

Det var första dagen i baskunskapsläro
verket. Vilken ljuvlig men kort dag. Elteror
var lycklig. Aldrig skulle han behöva sätta
sin fot på IBLA igen. Tanken jublade i
honom. Internatläroverket hade varit den
stora befriaren från all uppsamlad sorg,
som han aldrig hade fått släppa ur sig på
barnhemmet. Sorgen hade han fått gömma
inne i sig själv. Den hade legat där i bröstet
och gnagt som en instängd ekorre. Skolan
hade gjort u nderverk. Han skattade varje
dag lycklig då han hade fått promenera till
skolan med skolväskan dinglande på axeln.

Smärtan var nu ända uppe i nacken och
börjad e slingra sig nedför hans sträckta
ryggrad. Med en sista kraftansträngning
försökte Elteror häva sig upp med vänster
armen. Det gick inte. En skalbagge under
en stövel var vad han var.

Annu ett skott föll. Smärtan var enorm.
Elteror insåg att han snart bara skulle vara
en askhög i ett krematorium. En mörk
dimma blockerade synfältet och ljudet av de
skällande hundarna tycktes avlägset. Det
sista han hörde var en skottsalva och ett
kvinnoskrik.

De första skolåren hade gått som en
dans. Premier och andra uppskattningar
hade avlöst varandra. Livet hade åter fått
en menmg. Det hade inte varit någon
t vekan om att han skulle få studera vi
dare vid fortsättningsskolan. Alltihop var
otroligt jobbigt.
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T isdagen den 22 april valdes styrelse till nya SRKB enligt följ ande:
ordf:
Dag Hellström
tiggerichef:
Per 'Lillen' Nygren
vice tiggerichef:
Johan Strömbäck
SERVICE
kassör:
Holger Ekblom
FÖR FIRANDE FLICKOR
sekretär:
Tomas Andersson
Håll med om att tillvaron bjuder på en och
annan pralin. Som godbiten här nedanför:
turnechef:
Peder Holst
vice turnechef:
Torbjörn Beite
HÅR t,nns en blond n,uskulos solbrand st1
ltg karl F o, mindre el st orre damparty o rno
kulturansvarig:
Peter Davidsson
hippor. Overraska dina vänninor m en
snygg karl som serverar tee1. katfe1 el vinet
skrift ansvarig:
Ragnar Kåhre
__
ifard end halvnaken kabarekladsel. M vota
strutsplymer i stjänen o vita stovla r. el end
freck. Samt utför en sensuell nakendans P�
bordet. Begitr pro"'16res164'ning. Sign·
""Strip 55·· 456

OBSERVERA

Anmälan till resan sker SENAST den 30
maj 1986 genom att sätta in 500 pix på pg
402069-9.

Hittat bland fynden i Gula Tidningen. Bladet
som fyller alla upptänkliga behov. Inte minst
sådana man inte hade en aning om att man
hade.
För vad är en tjejträtt utan en striptör?
Framför allt en i vita strutsplymer?
Vi har bara inte vetat vad vi saknatl

Berättigade att åka ar främst E-83 och
äldre, vilka påbörjat studier i årskurs 4.

Styret
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SÖKER NYA MEDLEMM.A.R !
Vi kan inom kort se tillbaka på spexåret som gått. Karl Marx går snart i graven (i sk rivande stund
återstår en turne till Uppsala) och arbetet med nästa års spex har så smått påbörjats. Synopsis till
Kårspexet 86 har spikats och manus kommer att skrivas under ett par intensiva sommarmånader.
När hösten kommer måste de grupper som ska utforma nästa års spex ligga i startgroparna för att lösa
scenproblem, fixa dekor, sy dräkter, ragga annonsörer, spåna programhäfte, arrangera låtar, repetera
låtar och texter samt för att fixa hundratals andra saker stora som små.
För att k unna presentera nya ideer och hålla arbetsglädjen kvar på den nuvarande höga nivån krävs ett
antal nya medlemmar i spexet. En del gamla som har hållit på med spex i ett antal år drar sig tillbaka
för att lämna plats för Kårspexets framtid.
De grupper som framför allt behöver fyllas på är:
QM

Klubbmästeriet. Festfixarna som kanske är spexets vikti gaste grupp. Ett intensiv arbete som utmynnar
i en lång rad fester med början någon gång i Augusti och slut ett år senare. QM har i år förtjänstfullt
letts av Björn " Böna" Olofsson som är känd från bl.a. PQ.
TEKNIK

Teknikgruppen fixar det mesta runt föreställningarna. Ljus och ljud, scenbyten och koordination. Under
hösten ti llverkar tekniken alla kulisser och finslipar scenlösningar. Chef unuer åreL var Ju11� " Buster"
Matteson.
KMP

Glädjespridare som bl.a. syr skådespelarnas scenkläder och sminkar aktörerna före föreställningarna.
EMP-chef under Karl Marx var Susanne Geibe.
SKADISAR

\Vhy was he born so b euatiful, oh why was he born at all? Vad dessa herrar gör behöver väl inte
preciseras. Den som hållit någorlunda ordning på dem under året var vår alldeles utomordentliga regissör
Tina Justsuk.
PR

Fixar annonser, spånar programhäfte, ser till att affischer, skivkonvolut och övriga alster blir tryckta.
Ansvarar för annonsering, affischering och utåtriktad verksamhet över huvud taget. Utför diverse
små.j obb som ingen annan vill göra. PR-ansvarig i år var Dick Hansson.

Utöver dessa stora grupper finns det ett antal personer som arbetar ensamma eller i smågrupper men
om alla dessa kan vår överguru, spexclirecteur Jan Arner, berätta mera.
Om Du känner att Din k reativa ådra måste släppas loss på nya ut.maningar så varför inte kontakta någon
ur spexet Karl Marx och annonsera Din iver.

Har Du frågor rörande någon speciell grupp så vänd Dig med förtroende till ovan nämnda gruppledare
eller directeuren med dessa.
Böna 766 OS 16, Buster 2.5 49 67, Susanne 32 47 88, Tina 91 37 81, Dick 27 34 35, Janne 25 84 30,

Kul att just Du vill vara med och sätta färg på Kårspexet 86.

�
e4; '(,�-Dick Hansson

dI

Ada-intresserad?

En möjlighet för dig som vill arbeta med teknisk programvaruutveckling och grafik.
Vi startar nu flera projekt inom avdelningen för ledningssystem . Vi utvecklar våra
system med hjälp av strukturerade systemutvecklingsmetoder i nära samarbete
med våra kunder.
För att utveckla dessa system behöver vi medarbetare som skall arbeta med

@I

•
•
•
•

Ada programutveckling
Grafisk presentation
Datorkommunikation
Man-maskininterface

Du får arbeta i en projektgrupp om 5 - I O personer där arbetet omfattas av design,
programmering, test och integration. Dessutom varvar du utbildning med rent pro
jektarbete. När du har kommit in i jobbet har du möjlighet att själv leda och an
svara för egna projekt eller specialisera dig inom ett område som intres.serar dig.
Du bör vara civilingenjör eller motsvarande, gärna nyutexaminerad. Vi värdesätter
personliga egenskaper i form av utpräglad samarbetsförmåga och initiativkraft.
Om du vill veta mer, ring Lars Kamp eller Anders Dahlqvist, tfn 08-7 6 1 72 00.
Du kan också ta kontakt med Anders Öhman, tfn 0758-224 43, på vår personal
avdelning.
Ansökningshandlingarna sänder du till Philips Elektronikindustrier AB, Personal
av\:lelningen, Anders Öhman, 1 75 88 Järfälla.
PI-IILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER A 8 i lärfalla är med sina dng1 } JOO a11s1ä/lda dt>t1 11d1s1a
enhe1en inom Philips i S1-erige. och el 1 ai · 51 ·eriges s1drs1a elek 1ro11ikjore10g A1 · dt>n 101a/a 0111sä1111i11g·
en. ca I 600 miljoner kronor. gar ca 70% pa exporl.
Verksamhe1e11 är sammama/1 a1· 1re dil"isioner: Fdrs1 wselek1ro11ik. 7er111i11a/n och 7elt>/.:01111111111ika·
1ion sam/ /11s1rume111 och Kraflelek1ronik.
Dit ·ision Förs1 wselek1ronik har I }00 an.Hällda och är därmed <'Il ai · dt> .11örs1a samlad<' 1 ·aJ..sa111fw·
1erna inomförs1 ·arselek/ronik i S1 ·erige. Produk1erna 1111 · <'ck fas i samarh<'l<' 11wd och fi)r dt>l ., 1 ·,n,/.:a
försmrel. lednings· och e/dled11ingssys1em sam/ radar och 1110111w11t'/ är dt> h111 111lsaA!iga prod11Alt'I'·
na. A1· omsä11ninge11 går en be!y dande del på exporl.
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Hej då alla polare �far
Väl utvecklad studieresefilort,.o� tgör ryggraden i planeringsarbetet. !f�nnan prakvi till Kina!
tisk detalj för gott tiggeriresultat vore att
Fredagen den 30:e maj kl 15.30 avgår m/
alla hade tillgå.ng till fl� elefon dagtid.
s Illich från Stockholm till Leningrad. Med
Det skulle göra det möfhgp att oftare ringa
på båten finns större delen av Elektrosektio""'å tätt person, vilket
företagen och få fat�
nens studieresa 1986 som därmed påbörjar
är det stora överskug�ande problemet för
en gigantisk resa till Kina. Detta är den
den stora tiggars�. Nåväl, kommande
totala avslutningen efter flera års roliga
studieresa komm�t�såkert att klara sig väl
studier på Teknis. Den officiella delen av
och bibringa {l'ä'st.Rommande tudieresa ytresan varar till den 24 juni och därefter lite
terligare erfarenheter.
Detta är viktigt�
I
mindre officiellt ytterligare 3 dagar i Hongdå man katfr,.... fÖ�änta s1 att klimatet
Kong och ännu mindfe officiellt fortsätter
studieres_QP�e alltid' är s'fl gott som�t
flera av oss vårat livs största reseäventyr.
nu
�
�
�
Elektrosektionen har sällan haft så många
At�ordnaAt!d�\sa handla�
lp å.ngt
globetrotters i sin medlemsskara.
och ,�et OJll att vara minutiös��ggrann
För att nämna några av de platser som
oriSjf entJ.��as�ra så många,.\
. ��möjligt.
vi besöker kan nämnas � eningra� , Mos� va,
,B'å..)i.vses I tö�r <;len egna m��sk�dern
.
Irkutsk, Ulan-Bator, Be1Jmg (Pekmg), Xian,
�en betydan�e lrsoner ochG g amsat1oner
(
Shanghai, Wushi, Kanton, Hong-Kong � ch
u te i äringslivet _;,�t
diplomatiska
2o
passera ei: he� del �revhga
sedan lär
r:
__
,..,
I\vlllt
värl� . � ä det gälJer �
: rna organ
platser på vagen hem. Kara lasare tillåt oss y isat1on n a det
r
o
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kt att den
v
i
.c_
��
att frossa lite, ty detta är urladdningen o�
�� • är uppbyggd.-: a'lt."t kQ_n�akter sköts oklan�
resultatet av ett sextiotal personers ar� e. • <ledigt ochl�u
ö'rverkligas utan att
l
under ett och halvt �rs int� n�ivt arbetel"\l.'©r
i iti-at eftagaIJIV cY�S av tidsödande arbete.
.
talt averkad resestracka blir J orden - ��n
V�om s�{s i.(Q_\anstående mycket långa
t o r. Tre gånger. Ni som seglar e��ader
merflng ä ..attCdet är otroligt viktigt att
önskas trevlig res �. Blir det Ar�!,fiia eller
deleg-er�"rb��bch att ha tränade grup.
.
Landsort ? Ganbe1.
�?er� t je�� ,a uppgiften till. Studieresan
bes år oft��av ett tvärsnitt av sektionens
�
1
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medle�
'>JllJG.�
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�r vilka alla har olika bakgrund
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Det sista de.Qjrna i föroer�ls earB�et,-0:'3i J!?. d>-3""
är att avslu S.Jla
in aie'1?-70R.
. före,fa.gen,
.r- h. )'begära
�'
e""�
c-l'
"' 1 c 'n"')!. 1 -+, .... ,.,ar
nonsmanu.,t"l')�ump�. "�. i_p vis II:.�
G.� (. I.
�
i oss, fix� isum, fot akrm al, gasUot..e�- ,,
ningar {'I'�e:rlresor, gåve , kl a9er, �dat_
_
•
era föfe�gsregf tre trycka v1si�o�otdna
�
fly�<rjster, re\�ch: ck�r, ? etalni:�Jai;-..Jdepo)(.t P.t-l
si.tf�r samt del�0ss 1 repo: ag�gru� per
,.t0�udiel4s. öken. Men framfo �llt galler
��) att l;in�färdigställa ��try�ka vår
sextiosi�1g: skri>ft i fyrfärg�m Sverige och
� Svensk Indus rL Dessuto�rbetar vi på att
anordna en n�ottagning'på. Svenska ambasKAITTO!v
saden i Beijing. Enda���m en liten intro. .
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dukt1on 1 K'ma.
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Peter Chudi

Chairman of Organizing Comitee

ps. Vi anordnar avskedsfest på kajen
med orkester och jättefyrverkeri samt festligheter. ds.
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Vårbalen

Hj älp, hjälp! Vi kommer inte av tåget. Det ligger ett
fyllo i vägen!; skrek hon - förtvivlat när vi var framme
på centralen.
Upptakten inför vårbalen började tidigt på måndagen
och ute i Södertälje. En något udda samling stiger på
tåget för att ta emot gästerna redan nu, helst utan att
de misstänker något. Där finns Pete and Sarah, de
amerikanska t ågluffarna. Där finns den finske turisten
som själv är gäst. Den polske teologistuderanden som
inte går av för hackor. Där finns en transvestit som
j ust avböjt en trevlig liten invit på centralen, åsså nå't
annat drägg...
Vid den lilla sittningen efteråt, berättar Lunden
sarna för oss att resan upp hade varit lugn och trevlig
i fyra och en halv timme. Men sedan hade helvetet
brutit löst. I och för sig hade det varit trevligt att
r sitta och snacka både amerikanska och polska, som våra
gäster visade sig kunna. Men när transvestiten kom in
och Pete skulle ta ett litet foto slog det slint. Den
"sminkade tingesten" hade blivit hysterisk och hoppat
sönder kameran, fyllot började rota i papperskorgarna
--....._ och polacken skulle diskutera politik ...
Om upptakten kom att bli hektiskt, så
kom fortsättningen att bli lugnare. Det
blev bara lite Bluesbrotherkör i Tolvan, (jag
dementerar å det mest övertygande att jag
snarkar), och ett lugnt och städat raj i
Stugan (jojomensann).
För den oinvigde ska vi berätta att 30årsj ubileumsbalen i år hölls på Sheraton
istället för på Grand, och för den helt
oinvigde att de trettio åren räknas från och
med " den ärorika revolutionen" .
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Det blev en en bra vårbal i år. Ett stort
tack till PR, som verkligen hade gjort något �
åt de klagomål som kom fram förra året.
Jag tänker då framförallt på serveringen
som stod skyhögt i kvalitet över den vi
utsattes för på Grand. Trots den brådska
man alltid upplever när stora sällskap på
en och samma gång skall få sin huvudrätt
och serveras sitt vin, lyckades man inte på
något sätt att vara oartig eller onödigt kort.
Maten var i år varm och framförallt mycket
god. Med andra ord kände vi oss välkomna.

Vid alla större fester delas både presenter
och utmärkelser ut. Flygsektionen hade
tagit fasta på jubileumsbalen och var inte
sämre än att de också kunde bjuda på en
vadslagning med tillhörande överlämning av
biljardbord. Maskinsektionen å sin sida

,
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E.'vt/SSIONE.V nr 4-1985
återupplivade revolutionen genom att skän
ka oss något som är både gult och (blir)
s he..,{"c fto'tl
vitt. Mig v·eterligen är Boddan numera
Le G and Bal au� I
sektionens första kycklingmamma.
© S<i,Le.n r
Ytterligare ett gott initiativ till förbätt
ring i år var att sprida ut alla inslag under
hela sittningen istället för att klumpa ihop
dem till kaffet. På det sättet försvann fler
timmar mer obemärkt förbi än vanligt.

I

Silverepsilon, E-sektionens högsta utmärk
else, utdelades på vårbalen till Peter Chudi,
Annika Söderholm, Anders Österberg.
Den interna sångartäfvlan bj öd på en
del underbara inslag. Efter en hård kamp
mellan en "strålande" version på "Det går
runt" och Alfas "En kopp skirat smör", fann
sig j uryn nödsakad att utse "Svart Bröl" till
vinnare. Motsvarigheten till desamma, Vitt
Brus, underhöll vällj udande under kvällen
med vårsånger.
Så ett ord om dansen; det var mycket
trevligt att få se och höra ett riktigt stor
band spela, men vad var det för fel på det
andra bandet som spelade förra året (och på
jubeileumsbalen)? Inte var väl det nya ban
det billigare än det förra; detta då priset,
inte enbart jubileumsbalen, fick många att
nöj a sig med efterköret ...
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Vä.l inne skulle håret
tiskt riktigt dl m&n k c a.ppt hun·
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kammas. Satt kragen och flugan
nit smaka. pl vinet. L"nder mid·
rä.tt? Ska. k.1.rbandet verkligen ba.
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EMISSIONEN nr 4-1 986

I

PÅ HEMLIG ORT

Vi anlände till den "hemliga festlokalen"
som väl alla visste var Sing-Sing där festen
var i full gång. Musiken var hög liksom
stämningen och det dansades utan like.

"Disco-stilen" (ni vet den där: luta åt
vänster-luta åt höger etc) syntes inneha her
raväldet över dansgolvet men här och var
syntes buggfantasterna som kämpade hårt
om den begränsade arean. Ibland var det
bara buggande par på golvet. Man kunde
se alltifrån nykläckta buggbitna med enbart
EBBA:s nybörjarkurs i ryggen till panter
smidiga rävar med år av erfarenhet. Dans
golvet var som ett hav fyllt av sprattlande
ben och armar om vartannat.

Baren bågnade (den hade antagit for
men av ett epsilon!) av dryckjom och
försäljningen gick, enligt initierad, strålande
(men var fanns läsken? Vem fan b ehöver läsk
när det finns öl? ) . PR sålde och vi drack (och
svettades!) i samma takt. Under nattens
gång fick vi även bevittna ett uppträdande.
Det var EPPSTARS (popnOlla-84) som blev
framklappade till flera stordåd.

f

EMISSIONEN

nr 4-1986

När klockan närmade sig sex inträffade
det som många redan insett skulle hända;
ordf Bengt fick, enligt gällande regler, se
kedjan (den legendariska) låsas fast vid sin
hals av v .ordf Bodil för att förbli i det
tillståndet tills dess att det inte längre

behövdes. Vid den här tiden hade ett flertal
dragit sig hemåt efter ett skojigt kör som
dock visade spår av en viss tamhet (om man
har 75-årsefterköret kvar i bollen) .

Vi var på Sillis. Emissionen var på Sillis.
Lasse var där. Sven var där. Micke var
där. Han tog några nubbar. Lasse alltså.
Sven blev bjuden .. .ibland. Micke drack en
bäsk. Lasse åt sill. Lasse åt en kryddsill
och två senapssillar. Lasse åt potatis. Ett
par stycken sisådär. Sven åt också. sill.
Sven åt potatis till sin sill. Sven åt fem
potatisar. Sven var hungrigare än Lasse.
Micke var hungrigast. Han åt sex potatisar.
Lasse, Sven, Micke åt bröd. Grovt bröd.
Sven sjöng till sin Finlandia. Lasse sjöng
också. Till sin OP. Micke sjöng " Än en
gång däran" . Domandramed . .;Sven åt en
senapssill. Och en k ryddsill. Calle sjöng
visor. Många sånger. Alla drack öl. Klass 2.
I Sing-Sing. I F l l . Längst ner till vänster.

Nära toaletten. Vi var många. Flera hundra
stycken. På vårbalen. Stycken sillar. Det
var mest sillar. Ungefär åttio. Av oss icke
sillar. Många var kryddade. Av sillarna.
Micke åt två senapssillar och tre kryddsillar.
Det var gott. Med nubbarna. Till de
fem senapssillarna och fem k ryddsillarna.
Klockan var mo�on. Sådär en sju. Säger
dom. Som vet. Fredrik höll föreläsning. I
TET. Om allt möjligt. Kritor också. Han
var glad. När det städades. Men det
var på förmiddagen. Solen sken då. På
borggården. Några blev solbrända. Fast
bara på en sida. Sven är inte vändstekt.
Brännboll klockan 1. Skulle vi ha spelat .
På Djurgården. Men det är långt. Tycker
vissa. Om man går. Dit. Nu är det fredag.
Eftermiddag
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Men nu började det närma sig sillisen . . .
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- Aj faan!!
då? Ska din mormor me? Vafför inte det
Jag vaknar av att näsan värker. Och inte
för? Vaffer skådar inte hon för? Vafför e
värker den lite heller! Den sitter inklämd
hon dö? Vafför leder du? - MÅSTE DET
i ett stadigt grepp mellan T och Y. Pan
BLI EN �EL JÄVLA BIBEL BARA FÖR ATT
nan vilar tungt mot sifferraden och tan
MAN G OR ETT PROGRAM!?!?
genterna ligger i ett stort plockepinn-kaos
mot valsen.Mina armar hänger slappt längs
sidorna. Jag lirkar försiktigt bort näsan och
tangenterna återgår så småningom till sina
ursprungliga platser.
.... .. __ .. ·�

Obsutflykt eller programmakarens helvete!!

V� �: ::::iiigen klockan?
�
�
�
- FEM PÅ MORGONEN!!!!! Åh neeeej... ' �\
�
En halvtimme tills man ska upp och iväg till
v,:;�
f
plugget alltså... -1,ag tittar i spegeln. Tovigt
-�--�
hår, rödsprängda ögon med stora fina påsar ,
under, spruckna läppar.
- Fräscht!! Quasimodo är rena ängeln jämfört
med detta. Undravilken tid man domnade
bort...? Två, halvtre kanske...
v

Få se nu...hur långt hade jag kommit...OBS
UTFLYKT 16 JANUARI. Inget mer?

Ingresser till varenda obsexcu på flera kilo
meter textrad!! Redogörelser för varenda
t_änkbar stjärna som skulle kunna tänkas
synas mellan molnen! Teckningar som skulle
kunna hängas ut på Louvren i Paris! Debatt
artiklar som skulle kunna starta ett tredje
världskrig! Släktförhållanden och totala
biografier över exculedaren.

- Den sista meningslösa jävla utfyllnadsex
cun i det här programmet. Vad faan ska jag
skriva om en fattig stackars torsdagsutflykt
�.ill en så uttorkad plats som Saltsjöbaden?
Aven om jag så öste på - med tonvis av entu
siasm skulle jag inte ens få den mest inbitne
amatörastronom att så mycket som röra
lilltån för att lämna fåtöljen och värmen
och ge sig ut och frysa! Högst ett par
skräpobjekt, slask och grått, kemiskt rent
från intressanta objekt att skåda in ...Inte en
chans!!

- Nä, jag skiter fullständigt i det här! Och
vem skulle leda? Ingen aning!!!
�ka det va på torsdan eller fredan förresten?
Ah, jag ger upp!!
- Oh tusan, 10 minuter tills bussen går!!!
Och färdigskrivet måste det vara idag, för
hela rasket ska tryckas.
- VA FAAN, räcker det inte? O BSUTFLYKT
16 JANUARI. Punkt slut!! Alla fattar att vi
möts vid den gamla vanliga platsen den 16:e
januari. Inget mer behövs!!
Men då kommer idioterna med sina intelli
gensbefriade frågor. - När ska vi va där?
Vafför det? Hur kommer man dit? Ska man
ha kikare med sig? Vafför det? Tror du vi
ser några stjärnor? Hur många då? Vilka

. ..

STRÖ... Nä, jag orkar inte se det...
5 minuter!!!!! Nu börjar det bli bråttom! ·

- JAG V ET! Vi skiter i den!! Vi uppmanar
alla att gå i ett astronomiskt ide under
vintern istället, så kan de vakna upp lagom
till de första Saltis-obsarna med frisk aptit
på allt vad astronomi heter.
Jättebra, då slipper jag skriva mer...eller...
gör jag inte det ändå... Det finns ju alltid
de där idioterna som aldrig kan lugna ner
sig och ta en paus. Sådana som får orgasm
för att de ser en dubbelstjärna, sådana som
börjar bestämma bilar på signalhornet i
brist på planeter eller försöker lista ut vilken
stjärnbild Åsa Boden är född i och som ger
sig ut varje natt, "för man vet ju aldrig, det
kan ju dyka upp en ny oupptäckt"komet eller
något annat skojigt"...
Dessa måste ju också tillfredsställas.
Snälla buss, vänta en minut till...
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- SÅ OKEJ DÅ ERA SVIN!! ! ! ! JAG LEDER
VÄL DEN HÄR JÄVLA OBSEXCUN!! JAG
OFFRAR MIG FÖR ER. MEN MITT LIV
SKA LIGGA TUNGT PÅ ERA SAMVETEN
DÅ JAG S K INGRAR S TJÄRNORNA FRÅN
HIMLAVALVET GENOM ATT
.. TÄNDA ..PÅ
FYRVERKERIERNA
OCH
GORA
ERA FOR..
..
-SOK ATT OBSA STJARNOR OCH PLANETER TILL EN OMOJLIG�.ET. HE,HE,HE .. .
NI VET INTE VAD SOM V ANTAR ER ...... .
Ja, fullt så här jobbigt kanske det inte
är att fä ihop ett program till Stockholms
Amatörastronomiska Klubb (SAK) men å
andra sidan så är det lite "puligt" att fä
ihop ett bra program som alla medlemmar
i klubben kan tycka om.

'

- Ja, men jag sa inte astrologi utan as
tronomi!!
- Jaså, flå't att man undra!!
- Det är ingen fara. Du vet, astronomi är
en helt annan sak än astrologi. Astrologi
är mycket riktigt det man kan läsa om i
skvallerpressen. Astronomi däremot, är den
lite mer vetenskapliga sidan av det hela.
Osv.

Jag vet inte om det är någon av läsarna
som känner igen sig. Om inte, så är det bara
bra. men faktum är att jag tror att de flesta
vet mer om astronomi än vad de tror att de
gör. Tänk bara på en sån sak som "Första
människan på månen", rymdskytteln och en
del stjärnbilder (Karlavagnen t ex).

- Om vi har �n t t ert klag ol
m&l p"' hö stpl"Ogral!1fflet?
I
E t t ögonbl i c k , d e t l i gget

rJÅ T I NGA TR.I VI A LI Tr�TE R HI N ) RJ\
T

fl1 G r'R,\N ATT K OMMA PÅ ALLA

H Ä FTIGA I NNEK VÄ LLA.R ! ! ! ! ! ! ! !

Vad är då vi för några skumma personer
som tycker att det är roligare att gå ut och
frysa häcken av oss än att sitta inne i den
mysiga stugvärmen och titta på TV och äta
ostbågar.
Ja, folk i allmännhet kanske inte är så
väl bevandrade i vad en amatörastronom
egentligen håller på med. I regel brukar
det första mötet med sagda släkte avlöpa
någonting i den här stilen:
- A vad håller du på me på fritiden då?
- Jag sysslar med astronomi.
- Astrologi!! Jaharru, sånt där om stjärnbilder och hur det står till med ekonomin och
kärleken och sånt!?
- Nej, inte precis.
- Jo, men det måste det j u va!! Det har jag
läst om i "Hänt i veckan"!.

Nåja, nu ska jag väl komma till den
egentliga anledningen till varför jag sitter
här och knackar på den här maskinen. Jag
tänkte nämligen berätta lite om aktuell
forskning som berör astronomi och vad man
egentligen kan ha för nytta av astronomi.

Den första frågan som har sysselsatt as
tronomer sedan urminnes tider är; "Hur
startade allting?". Det är en fråga som
man ännu idag inte har kunnat besvara och
kanske aldrig kommer att kunna besvara.
Hur det än är med den �aken, så forskas
det för fulla muggar överallt i världen för
att försöka besvara den frågan och många
andra frågor som har uppkommit i och med
att den första frågan har försökt besvaras,
om ni förstår vad jag menar.

Som exempel kan nämnas att det på
KTH finns en grupp forskare på institu
tionen för plasmafysik, under ledning av
C-G Fälthammar och Hannes Alfven, som
försöker besvara frågan om vårat solsystems
uppkomst. Till sin hjälp har de en par
tikelaccelerator somsimulerar vad som kan
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ha inträffat nar solen och planeterna bil
dades.

Experimentet bygger på iden om den
" kritiska hastigheten". Detta var en teori
som Hannes Alfven redan på 1940-talet
lanserade somen tänkbar möjlighet till pla
netsystemets uppkomst. Teorin bakom det
hela är inte så komplicerad som man skulle
kunna tro. I grund och botten bygger det
egentligen på TET (ve och fasa!!). Om
man kan tänka sig att det i ett transversellt
(tvärgående) magnetfält sker en form av
växelverkan mellan ett plasma (dvs en joni
serad gas) och en neutral gas så har man i
princip fattat det mesta.

Det som Hannes Alfen tänkte sig var
att det från början bara fanns neutral gas
som tillsammans med solens inverkan skulle
komma att bilda solsystemet. Det som
förmodligen hände var nämligen att det
under det att det neutrala gasmolnet drogs
allt nännare mot solen började partiklarna
i gasmolnet att accelereras. Vid en viss
hastighet ( den kritiska hastigheten) och på
vissa avstånd från solen joniserades den
neutrala gasen. På dessa speciella avstånd
bildades sedan de olika planeterna.

Eftersom jag inte kan fördjupa mig för
mycket inom ett speciellt område tänkte jag
nu i stora drag bara prata lite om det som
händer utanför KTH:s väggar också.

Vad gäller Sverige kan man väl säga att
vi ligger mycket långt framme i fråga om
grundforskning inom områden som materi
alteknik i tyngdlöshet, telekommunikation
och satellit bildbehandling o d. De företag
som håller på med dessa kanske lite udda
områden är i första hand Rymdbolaget,
Saab Space och Volvo flygmotor. Ett ak
tuellt exempel på vad den svenska rymdin
dustrin kan åstadkomma är VIKING som
åtminstone några av er borde ha hört talas
om.

Det är den första hel-svenska satellit som
hittills kommit upp i en bana runt jorden.
VIKING är helt inriktad på grundforskning.
De frågor som man hoppas att man ska
kunna få besvarade med hjälp av VIKING
är; "Hur uppkommer norrsken?", "Varför
har vi en atmosfär och varför är den upp-
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byggd som den är?". Dessa och många,
många andra frågor hoppas man som sagt
att projekt VIKING ska kunna besvara un
der sin tid uppe i rymden.

Andra intressanta projekt som är på gång
i Sverige är T ELE-X och Nordsat som båda
är telekommunikationssatelliter. Det som
"medelsvensson" kommer att märka av dessa
är först och främst att vi kommer att få
betydligt fler TV-kanaler i framtiden än de
två kanaler som vi har att gälja mellan idag.

Om man tittar på den europeiska rymd
marknaden så faller blickarna givetvis på
ESA (European Space Agency). Det är
en europeisk motsvrighet till NASA i USA
och består av ett 20-tal länder, däribland
Sverige.

Huvudanledningen till att man startade
ett europeiskt samarbete var att man ville
få fram en egen bärraket att skicka upp
nyttolaster med. Detta eftersom USA och
Sovjet annars skulle få monopol på att
kunna skicka upp saker i rymden. Det som
för tillfället är mest aktuellt vad gäller ESA:s
arbete är att ta reda på så mycket som
möjligt om Halley's komet. Man har skickat
upp en satellit (GIOTTO) som på "bara" 500
km:s avstånd passerade kornethuvudet för
några dagar sedan. Av detta möte hoppas
man också kunna få viktiga ledtrådar till
solsystemets uppkomst.

EMISSIONEN nr 4-1986
Tar man sedan språnget över "pölen" till
det stora landet i väster, upptäcker man en
febril verksamhet inom rymdområdet. Som
inom så många andra områden är det här
de riktigt stora sakerna är på gång. NASA
har givetvis de senaste åren, av naturliga
orsaker, satsat de stora resurserna på rymd
skytteln. Det har inte varit helt utan prob
lem som man lyckats genomföra vissa flyg
ningar. Men det som hände för ett par
månader sedan har givetvis bromsat upp
denna verksamhet effektivt. Man beslutade
sig för att inte fortsätta med rymdskyttel
projektet innan man hittat orsaken till den
stora olyckan den 29 januari.

Men trots denna mörka fläck på ry md
utvecklingens område finns det ändå betyd
ligt många fler ljusglimtar. Som exempel
kan nämnas att det håller på, att tas fram
"ry mdmediciner". Ja, du läste nog rätt.
Och det är inte den första april idag heller.
Jo, det ligger till på, följande sätt; ett par
amerikanska företag har satsat miljonbelopp
på att försöka framställa vissa mediciner i
tyngdlöshet. Vad ska det vara bra för, un
drar man då.. Jo, eftersom tyngdkraften på,
jorden påverkar vissa processer på ett nega
tivt sätt är man tvungen att lösa problemen
på, detta sätt.

1/

Men kan det verkligen löna sig att skicka
upp dyra satelliter i miljardklassen för att
framställa nå.gra enstaka gram medicin?

Svaret på, den fdgan är förvånandsvärt nog
ja. Anledningen till detta är att man inte
har nå.got annat val om man vill få fram
dessa mediciner. Vad är det då, för typ av
mediciner man pratar om. Som exempel kan
namn as:
* Betaceller - En injektion kan bota dia
betes. Det är idag omöjligt att _ isolera beta
celler med markbundna processer.

* Interferon - Kan ge immunitet mot virus
infektioner. Behandling av cancer.

* Tillväxthormoner - Stimulerar bentillväx
ten.

* Antihemofilitiska produkter - Mot blödar
sjuka.

Detta är som sagt bara ett urval av de
tänkta produkterna som kan tänkas tillver
kas i rymden inom en snar framtid. Givetvis
finns det andra saker som också skulle löna
sig att tillverka i tyngdlöshet, t ex komposit
material och legeringar.

Nej, nu ska jag inte ta upp er dyrbara
id
�_ med att sitta här och svamla längre.
Ar det någon som skulle vilja veta lite mer
om astronomi och rymdverksamhet så kan
den/de ta kontakt med mig. Jag är nog
lättast att få tag på telefon 08/93 49 93 på
kvällstid.
Mats Eriksson, E84

ha inträffat nar solen och planeterna bil
dades.

Experimentet bygger på iden om den
" kritiska hastigheten". Detta var en teori
som Hannes Alfven redan på 1940-talet
lanserade somen tänkbar möjlighet till pla
netsystemets uppkomst. Teorin bakom det
hela är inte så komplicerad som man skulle
kunna tro. I grund och botten bygger det
egentligen på TET (ve och fasa!!). Om
man kan tänka sig att det i ett transversellt
(tvärgående) magnetfält sker en form av
växelverkan mellan ett plasma ( dvs en joni
serad gas) och en neutral gas så har man i
princip fattat det mesta.

Det som Hannes Alfen tänkte sig var
att det från början bara fanns neutral gas
som tillsammans med solens inverkan skulle
komma att bilda solsystemet. Det som
förmodligen hände var nämligen att det
under det att det neutrala gasmolnet drogs
allt nännare mot solen började partiklarna
i gasmolnet att accelereras. Vid en viss
hastighet ( den kritiska hastigheten) och på
vissa avstånd från solen joniserades den
neutrala gasen. På dessa speciella avstånd
bildades sedan de olika planeterna.

Eftersom jag inte kan fördjupa mig för
mycket inom ett speciellt område tänkte jag
nu i stora drag bara prata lite om det som
händer utanför KTH:s väggar också.

Vad gäller Sverige kan man väl säga att
vi ligger mycket långt framme i fråga om
grundforskning inom områden som materi
alteknik i tyngdlöshet, telekommunikation
och satellitbild behandling o d. De företag
som håller på med dessa kanske lite udda
områden är i första hand Rymdbolaget,
Saab Space och Volvo flygmotor. Ett ak
tuellt exempel på vad den svenska rymdin
dustrin kan åstadkomma är VIKIN G som
åtminstone några av er borde ha hört talas
om.

Det är den första hel-svenska satellit som
hittills kommit upp i en bana runt jorden.
VIKING är helt inriktad på grundforskning.
De frågor som man hoppas att man ska
kunna få besvarade med hjälp av VIKING
är; "Hur uppkommer norrsken?", "Varför
har vi en atmosfär och varför är den upp-

byggd som den är?". Dessa och många,
många andra frågor hoppas man som sagt
att projekt VIKING ska kunna besvara un
der sin tid uppe i rymden.

Andra intressanta projekt som är på gång
i Sverige är TELE-X och Nordsat som båda
är telekommunikationssatelliter. Det som
"medelsvensson" kommer att märka av dessa
är först och främst att vi kommer att få
betydligt fler TV-kanaler i framtiden än de
två kanaler som vi har att gälja mellan idag.

Om man tittar på den europeiska rymd
marknaden så faller blickarna givetvis på
ESA (European Space Agency). Det är
en europeisk motsvrighet till NASA i USA
och består av ett 20-tal länder, däribland
Sverige.

Huvudanledningen till att man startade
ett europeiskt samarbete var att man ville
få fram en egen bärraket att skicka upp
nyttolaster med. Detta eftersom USA och
Sovjet annars skulle få monopol på att
kunna skicka upp saker i rymden. Det som
för tillfället är mest aktuellt vad gäller ESA:s
arbete är att ta reda på så mycket som
möjligt om Halley's komet. Man har skickat
upp en satellit ( G IOTTO) som på "bara" 500
km:s avstånd passerade kornethuvudet för
några dagar sedan. Av detta möte hoppas
man också kunna få viktiga ledtrådar till
solsystemets uppkomst.
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EMISSIONEN nr 4-1�"'T1
Tar man sedan språnget över "pölen" till
det stora landet i väster, upptäcker man en
febril verksamhet inom ry mdområdet. Som
inom så många andra områden är det här
de riktigt stora sakerna är på gång. NASA
har givetvis de senaste åren, av naturliga
orsaker, satsat de stora resurserna på ry md
skytteln. Det har inte varit helt utan prob
lem som man lyckats genomföra vissa flyg
ningar. Men det som hände för ett par
månader sedan har givetvis bromsat upp
denna verksamhet effektivt. Man beslutade
sig för att inte fortsätta med rymdskyttel
projektet innan man hittat orsaken till den
stora olyckan den 29 januari.

Men trots denna mörka fläck på rymd
utvecklingens område finns det ändå betyd
ligt många fler ljusglimtar. Som exempel
kan nämnas att det håller på att tas fram
" ry mdmediciner". Ja, du läste nog rätt.
Och det är inte den första april idag heller.
Jo, det ligger till på följande sätt; ett par
amerikanska företag har satsat miljonbelopp
på att försöka framställa vissa mediciner i
tyngdlöshet. Vad ska det vara bra för, un
drar man då. Jo, eftersom tyngdkraften på
jorden påverkar vissa processer på ett nega
tivt sätt är man tvungen att lösa problemen
på detta sätt.

;/

Men kan det verkligen löna sig att skicka
upp dyra satelliter i miljardklassen för att
framställa några enstaka gram medicin?

�

Svaret på den frågan är förvånandsvärt nog
ja. Anledningen till detta är att man inte
har något annat val om man vill få fram
dessa mediciner. Vad är det då för typ av
mediciner man pratar om. Som exempel kan
namnas:
* Betaceller - En injektion kan bota dia
betes. Det är idag omöjligt att isolera beta
celler med markbundna processer.

* Interferon - Kan ge immunitet mot virus
infektioner. Behandling av cancer.
* Tillväxthormoner - Stimulerar bentillväx
ten.
* Antihemofilitiska produkter - Mot blödar
sjuka.

Detta är som sagt bara ett urval av de
tänkta produkterna som kan tänkas tillver
kas i rymden inom en snar framtid. Givetvis
finns det andra saker som också skulle löna
sig att tillverka i tyngdlöshet, t ex komposit
material och legeringar.

Nej, nu ska jag inte ta upp er dyrbara
_id
� med att sitta här och svamla längre.
Ar det någon som skulle vilja veta lite mer
om astronomi och rymdverksamhet så kan
den/de ta kontakt med mig. Jag är nog
lättast att få tag på telefon 08/93 49 93 på
kvällstid.
Mats Eriksson, E84
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AMSE-NYTT!
Armada

Den 5-6 nov kommer årets ARMADA (ARbets
MArknadsDAgar) att hållas, men redan nu
kan du "välj a" vilka företag du vill träffa.
Anteckna förslag på någon av de önskelistor
som finns uppsatta (12:an, Krafthuset).
IAESTE

Under sommaren kommer det att ordnas
arrangemang för de utländska teknologer
som är här via IAESTE. Om du vill vara
fadder eller delta på annat sätt, ta kontakt
med ARMU.

Innovation Cup stipendier

Skandia och Dagens Industri utdelar stipen
dier till "innovativt och applikationsinrik
tat tänkande" teknologer. Känner du dig
träffad, kontakta Svante Thorell, ARMUo.
Stipendiesumman är maximerad till 17.500
kr per deltagare.

I höst kommer en AMSE-grupp att bildas för
att arbeta med studiebesök, företagskvällar,
ARMADA mm j ippon. Är du intresserad hör av dig till
Anna Moberg

PS. Du har väl sett Q UONTACT ...
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Skrendarspexet -86
Var de inte lite extra seglivade i år de gode Konglige? Nog fick vi vänta lite längre
än vanligt på snusket tycker jag. . . Och vem var egentligen bäst förberedda? Spexet
eller Skrenderiet? Säkert något outgrundligt . . .

Aha, lite Tom och Jerry! Man får garva
ikväll också, vicken service. Jamen, seså,
ska spexet börja då?
Ahh, äntligen, jamen det är ingen dum
början, surra ihop dom bara, haha, ööhhh
menasså, ta det lite lugnt, det där e' ju min
<loja, å fossing också för den delen. Seså
upp på scenen med dom nu, kravaller vettja.
Ja låt den där snuten vänta, han kan ju
återställa ordningen, åtminstone till hösten
om nå'n fattar...

Gud vilken pärs, och likväl är det e n av
de två enda vettiga inriktningarna p å den
här linjen. Men vad ska man göra , å andra
sidan, det är faktiskt Skarendarspex bara en
gång varj e år. Så okej då, låt det va' kraftlab
klockan åtta imorron. Hoppas det är nå'n
man känner lite bättre som inte "gormar"
på en för mycket.

Nä nu är det dags att sticka från det här
förtvivlade biblioteket. Kom igen, skärp er
nu, häng med och ta nå'ra pilsner i Tolvan
istället, vi tar sista rycket klockan fem
istället. Ja fem imorr'n. Vadå kötthjärna?

Stackars kårhus, nu är det dags igen!
Men titta, dom har lagt en presenning över
hela scenen. Det var minsann på tiden, hihi,
det måste ha varit ett litet helvete förr om
åren å städa bort alla godbitar som krupit
ner i mellanrummen mellan brädorna. Inte
undra på att det har luktat guanosyra fram
på höstkanten när man sitter där igen och
ska slubba i sig kårens gula till råga på allt...

Men vad händer, kommer de nu, redan,
Skrendarna. Ja det var ju en annorlunda
början... Bådar gott inför föreställningen, sur
prise, surprise. Men hur ser de ut? Hur i
himmelens namn ska vi kunna göra en snyg
gare Emission med det här klientelet som
stillbildsoffer? Jag får väl innerligt hoppas
att de flesta läser tungsidorna istället, som
vanligt... ?

LJ

Kolla .;Liket, vicken benföring, han e' ju
lika bra på skridskor som en annan. Men
han har ju trädojjor på sig, inte dåligt å
glida fram, låt oss säga ner, från scenen
på det där sättet. Jaha, öl är tydligen bra
för håret i år också, TT ser jag, ett märke
som har stått sig länge. Vilkep. tur att
äggschampo har kommit av sig, det lär inte
vara bra för hyn. Jag undrar förresten vad
dom matar det där lila vildsinta djuret med,
hon verkar bli så upprörd över det...

34
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Ska jag kasta gröt också, det var inte
dåligt, jo det kan jag väl· göra. Ingen dum
idi förresten, ge hit lite mer, vadå slut, du
har ju hela ansiktet fullt. Men seså., ska dom
äntligen klippa vingarna av ärkeängeln, då.
kanske vi börjar närma oss slutet ... jo det är
lika bra det, annars kanske man blir tvungen
att söla ner sig själv för att få. lite roligare.
Det verkar va ett säkert sätt, i varj e fall för
de på scenen...

..
SISTA NATTEN MED GANGET

KVÄLLEN DÅ ALLT TOG SLUT
- Var är välkomstdrinken?
- Kommer strax ......
( 1 timma senare )
- Var är nubben?
- Kommer strax...... .
( 1 timma senare )
- Finnsch det HICK! ..... Finnssch det ingen
p... punsch kvar?
- Kommer strax.......
- Få. hit heela flasschkan ........ .
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Årets nostalgi- och sentimentala afton
ar
1 så i FULL gång. Bejublade solon av
Nisser (med ett bordsframträdande som
hämtat ur HAIR )och även en viss per
son, väldigt LIK Fredrik men utan svep
ning den här gången. Vi fick även höra
ett bejublat, "väl genomtänkt" och be
buat!!! avskedstal av sektionens ärkeängel.
Kvällens mer eller mindre romantiska före
havanden kunde sedan följas på (resultat
)tavlan mitt ibland allt annat raj och röj.
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Efter en sedvanlig bastu drog sig några
undan till den "sista vilan" bakom den
SVARTA DÖRREN. Där drog 1985 års skren
deri sin sista suck och därmed sattes det
punkt för en mottagning som alla var rörigt
eniga om att den blivit ett minne för livet.

Öl skattegynnat

Du kan tappa
30°/o av din
kapacitet om du
dricker för lite
37
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Ett ombud 1 Solna frågade sig
, arfor skatten pa ol skall ,ara
högre än den på , in när öl är . . eu
naturlt t insla 1 befoikn1ng::iis
J!}atna,'ouuc. D1stn • tsstne S<'.n
undersökte saken och kunde beratta att den som köper eu hel r,ir
Chatelet får betala J _.;' kronor per
ce:itiltter alkohol mot O . b ,. for
folköl och I .�<i för starköl. Efter
som skatten alltså är lägre for ö.! 1 i,
än for vin avslogs motionen.
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Kasta loss . . .
Pröva ett personlighetsdanande arbete.
Vi söker en lärarassistent till Elektro
vid University of Zambia i Lusaka,
från mitten av oktober 1986.
Motorcykel kan ordnas.
,,

. .,
· t -- -...

Kom och prata med
n ågon av oss på

Elektrisk mätteknik:
Per- Ulf Allmo

Dag Björklöf
Lars Jacobsson

SJ EL-KRAFT
••

SPÅR I FRAMTIDEN

VA R F O R TA
TAGET?

Vill D u h a praktikarbete

Vill Du göra Ditt examensarbete v i d S J

Vill D u ha jobb
Vänd D i g d å till

Ove Grundstedt,
Nils-Gunnar Lundmark,
Leif Lundin,
Nils Jansson

(chef starkströmssektionen)
08 - 762
(kraftförsörjningsanläggningar) 08 - 762
(högspänningsledningar)
08 - 762
08 - 762

V i kan erbj uda jobb i Stock holm , Göteborg, Malmö ,
Norrköpin g, Ö rebro, Gävle, Sundsvall och Luleå.

35
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Boddan bits again

Ni känner väl Boddan. Han som dinerar
med journalister, och som jag gnällde på
för några nummer sedan. För några veckor
sedan var undervisningsväsendets över hu
vud på slöjdskolan och valde som vanligt
sina ord väl. Följande citat har jag hämtat
från Civilingenjören:
-Forskarfl.ykten till privata företag är inget
misslyckande.
Forskarut bildade tekniker
behövs inom industrin. Det är högskolans
öde och uppgift att fylla på med nya forskar
studerande.
-Vi anser att studiestödet ger studenterna
en tillräcklig ekonomisk bas. Vill man ha en
guldkant på studietillvaron får man arbeta
ihop den.

Makalös grabb den där Lennart. Det
finns väl ingen som påstår att det är ett
misslyckande att forskare/lärare slutar på
skolan för en karriär inom näringslivet. Miss
lyckandet ligger i att skolan inte har några
aspiranter till de lediga platserna. Jag hörde
häromsistens att en klump på 6-8 personer
hade lämnat en av våra institutioner, och
att det inte kommer att bli lätt att fylla
luckorna. Nornan Yet och V A Kant har
bråda tider. Skolan skall utbilda forskare åt
näringslivet, j a, men någon måste ju vara
kvar för att bl.a. drilla oss teknologer.
Guldkant!?!? Ah, kyss Karlsson. Vi
bortskämda ynkryggar som fortfarande kar
var för att få av navelsträngen, vi som bor
hemma, kan faktiskt unna oss en fransk
cognac emellanåt. Men de som måste stå på
egna ben, t .ex. de som kommer från Lelles
tradionella väljargrupper, har det mig vet
erligt inte så fett. Om någon av er som helt
lever på studiemedel och som har en normal
stor hyra, anser sig ha det gott ekonomiskt
och endast saknar guldkanten, kan ni väl
höra av er, och gräva ut mig ur min insnöade
värld.

Om det inte är hårt att leva på studie
medlet när man får det, kan det bli desto
knepigare att leva på lönen när lånet skall
återbetalas, om det nu inte är så att man
har ett välbetalt civ.ing-jobb att vänta. Det
finns andra studeraden än teknologer.

I samma tidning som ovan stod att läsa
att ett terapibiträde som utbildar sig till
arbetsterapeut förlorar på det. Slutlönen
för en arbetsterapeut är så låg att de kan
förlora d rygt en tusen lapp om året på att
utbilda sig.
Men du, käre läsare, vad sägs om det här:
- studiemedlen höjs med 17%
- bidragsdelen höjs från 6% till 65% av
studiemedlet
- återbetalning på 10 år, höjd ränta

och detta utan att det skulle bli dyrare för
staten. Leif Carlsson som är en av cheferna
på CSN, är mannen bakom iden.

För övrigt anser jag att alltför många
ordbajsare minskar utrymmet för photogra
phier. Trist. Därför vill jag få vidstående
bild införd. ( Helt okäj Johan, red 's anm).

�

Bilden, som är att beteckna som djärvt
dekorativ med sin intensiva kolorit och ry t
miskt ornamentala skönhet , sin uttryckta
själsliga stämning, sugande färg och starkt
stiliserade linjerytm, torde kunna beteck
nas som en typisk expressionistisk skapelse,
trots att den föreställer en amorös situa
tion, en sökande egocentrisk teknolog och
det varma, personifierat i en blondin.
Johan Jonasson

EMISSIONEN

Kyss Karlsson ( - "drag åt skogen" o.d. ) ;
utvidgad form (med skenbar allitteration ge·
nom de båda k-na) av det lik.betydande "åh,
kyss (mej) ", som var en eufemistisk förkortning
av mera drastiska uttryck ( "kyss mej där det
passar" osv . ) ; uttrycket var vanligt i vissa kret·
sar i slutet av 1800-talet och tillhörde rcper·
toaren i skämttidningarna efter sekelskiftet
( t.ex .. Blandaren 1 904, Söndagsnisse 1 907, julnr
osv. ) ; jfr LINDQVIST (MARl Mnu ) , Studentens
glada dar 202 ( 1906; citat ur Uppsalajar
gongen "för tio år sen") . - Senare satt i sam
band med en anekdot om en rättegång i jan.
1 9 1 4, där italienarna Valente och Jaconelli,
som var misstänkta för mord, blev frikända
tack vare sin försvarsadvokat, häradshövding
AXEL CARLSSON. I glädjen över den friande do
men ville Valente kyssa domaren, häradshöv
ding Rotlieb, som då påstods ha sagt: "Kyss inte
mej, kyss Karlsson" ( eller kyss Karlsson i stäl

nr .,f-198�""'>
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Tack för dina artiklar Johan, redaktionen
uppskattar mer än någon annan att Elek
trosektionens sekreterare ägnar så mycket
tid åt Emissionen. Men, Johan hur stavar
man egentligen till civilingenjör...
CHE

let ) .

BÅDA DESSA
HERRAR HAR
DRABBATS AV
HONOM
Herr Solna

••

Herr Norrland

SPELDJAVULEN
-Låt Dig förföras Du också! !
Börj a spela på JOKER
" Börj a bunkra redan nu"
41
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Nu för tiden går även korta meddelanden fram
om man använder radiokommunikation, förstås.
Vi kan bli ännu bättre!

:::

Har Du de rätta kvalifikationerna, så har vi vakansen

)

Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
eller Nils Tullbrink, 08·713 4945
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ELEKTRO FLYERS
85-86

Nu när Dart-säsongen är slut så sum
merar JAG (TRIPPEL-ETTAN) den gångn
a Dito. Jag säger bara det, att säsongen
varit otroligt givande, med en sj ätte(6:e)
plats i serien som innehåller elva(1 1 ) lag och
fyra(4) pilmärken i ryggen.

Några häpnadsväckande resultat är att HEN
RIK MALMSTRÖM och än mer häpnads
väckande att ULF LEWANDER kastade 180,
för er som inte är så insatta i Dartens fan
tastiska värld så är 1 80 det mesta man kan
få med tre(3) pilar.
Något mer som är värt att skriva om är nå
gra bra utgångar som t.ex.
PER AHLQVIST som gick ut på. 138,

ÅKE HOHL på. 1 20,

MATS PALERIUS på 117 och

HOLGER NORDSTRÖM på 100.

Den icke så hett eftertraktade titeln 26-

MÄSTAREN gick i år till HOLGER NORD
STRÖM, som tätt följdes av någon annan.

Flest förluster hade faktist samma någon
annan tyvärr, ryktet går att det blir bättre
nästa säsong. Jag vill härmed också pocka
på uppmärksamheten att till nästa säsong
behövs det några fler i ELEKTROFLYERS,
för att täcka upp luckorna och vara med att
göra även nästa säsong till en lyckad sådan.
Avslutningsvis vill j ag tacka PR för den lätt
tillgängliga ölen.
Eder Lagledare TRIPP EL- ETTAN

/

.;Henrik Malmström E83
Nisse Rydblom E79
Ulf Lewander E84
.;Robert Källman E84
Holger Nordström E83

GULDKUGGE PÅ ASEA
\'

På ASEA tar det 4 år
till färdig produkt Det har Ulf
Holmqvist fått erfara. Både
när det gäller sig själv och
den produkt Hans Skoog och
han ledde utvecklingen av.
Ulf, 31 år, gick ut maskinlinjen
på Teknis i Lund -78. Efter en del år, både
hemma och utomlands kom han till ASEA för
drygt fyra år sedan.
I höstas fick han och Hans Skoog Guld
kuggen - Veckans affärers och Ekonomisk
Företagslednings pris för bästa innovation 1985.
Ulf Holmqvist, Hans Skoog och deras
medarbetare har lagt ned inte fullt fyra års
arbete innan introduktionen av industriroboten
IRB 1000 - en av ASEAs blivande spjutspetsar
på världsmarknaden. Inom fem år beräknas IRB
1000 stå för en omsättning i halvmiljardklassen.
- När man säger ja och är engagerad,
då öppnar sig alla möjligheter. Hela tiden har
vi känt ett mycket starkt stöd och intresse

I

r.a

från ledningen. ASEA är ett
högteknologiskt företag med
mycket höga krav på dom
produkter som tas fram. Den
tekniska nivån måste ligga högt,
inte bara på el- och elektronik
området ASEA satsar inte mindre
än 1,3 miljarder på forskning och

utveckling.
ASEA har bredden. Det finns alltid ett
jobb som passar din tekniska utbildning. Du
kan även utvecklas vidare - utbildningsgraden
på ASEA jämfört med andra företag är mycket
hög.
Samtidigt är ASEA ett marknadsinriktat
företag, där exportförsäljningen närmar sig
70 % av den totala försäljningen.
Har du en gedigen teknisk utbildning och
tror du på din förmåga att jobba internationellt,
då har ASEA väldigt mycket att erbjuda.
ASEA är ett friskt företag som lärt sig att
ta hand om unga förmågor".

EMISSIONEN nr ,1-1 986

Namn o Nytt
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Torbjörn Lindh
Sir Toobii
Schlytersv. 25 (3 tr.)
126 50 Hägersten
Owe Oskarsson
S:t Eriksg. 65 (3 tr. ned)
1 13 32 Stockholm
Tel. 08 - 31 4 1 1 4
Per Ivarsson
Häggviksv. 2 1 A ( 1 tr.)
191 50 Sollentuna
Tel. 08 - 96 91 82

e,

Det har kornm·,t r.ll var

känned om . . .

att

ot lltför mlnga tj ej er
alltför f-J nubbev"1 Sor !

Det ryktas att . . .

kan

f-d�g tltn 25

lm'j

kL.

18."�o

lfg 0)

* fracken växt fast på CHE (beJ &v
* Peter är ännu strängare.
* Ena floppydiskdrive:n i Ericsson Portable
PC Ergodisk - Lars F Nozkberg låter
meddela sitt gillande.
* �Erik har varit aktiv i EBBA
* Det ryktas att tequila bara är till för salta
gossar.
* Tequila är endast till för salta gossar, det
kommer surt efter.

D�rf6r inbj ud e r vi al�a ele ktro Sekbonens flickor tiL� V.ci\d,t',ondlt-

i tbl,.,�n

N ubbe (visor) , ( o�)p�tt' och öt(spe.l )
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Hej Boddan !

Vi som fick en "gigantisk känga", dvs
några individer som kallas E-83 (V-ås), av
dig i av Emissionen, nr 3-86, vill gärna ge
dig ett svar.
Vi anser att gasquen i Västerås hölls på
det jätteseriösa planet, j ämfört med andra
qasquar i Väst.�rå.s exempelvis DROOOOO

�

=lJ0J
@)

..--::,.
\·
>

""'-"'-,.:. \�.

OOOOOOOGSACKEN.
Vi tycker det är fel av VICE ORDF, Boooood

dan, att leka "polisen mitt i gatan står"
angå.ende vårat sk uppförande på diverse
gasquar.
En jättekram från några leksko
leteknolger, E-83 (V-ås)
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Du bet ihop och fortsatte sökandet efter
målet - prickarnas ursprung. Den gamle
solenoiden hade berättat om punktkällan
och hur du skulle finna den. Fältarbete
har aldrig varit din starka sida och du blev
tvungen att söka hjälp hos mästarna - de
små nablaoperatörerna. De sysselsatte dig
i flera dagar och lärde dig behandla fälten
på alla tänkbara sätt ( och några till) och
du fick slutligen ta emot nablasymbolen,
fältmästarnas märke, eller skogsmulle av
denmilda grad. Jag minns de gröna fälten. . .

Har du lagt märke till de små gröna�
Hysssj ... vänd dig inte om! Du vet vet att
du alltid har dem bakom ryggen, i din hylla
där de trängt sig in ibland dina egna. De
står där, förunderliga och tysta och verkar
frodas. Du har säkert var de kommer ifrån,
och kanske har du långt bak i ditt minne
hittat sj älva urkällan. Minns tillbaka till
ditt första år som E-Osquar. April månad
hade j ust övergått i maj och du låg utsträckt
i gröngräset och smuttade på en nyöppnad
pilsner, sprätte lort med din svarta stortå
och räknade de nya ringar som brustit ut
kring din midja sen i fjol. Inget skulle få
störa din lilla idyll på länge än, ja knal?_past
före septembertentan, hade du tänkt. Andå
hade du känslan av att ha förbisett något,
något som nu var alldeles inpå dig. Den
var där! Den hade smugit sig på dig för att
sedan fatta dig i ett allt fastare grepp och
nästan kväva dig. Nu minns du. Det var
Sagan om Pilen, en rysare i tre dimensioner.
Och den var grön.

Intet ont anande fick du stifta bekantskap
med fälten, men första anblicken lät dig
inte ana vad som skulle komma. Just då
kastades du förskräckt och oförstående in
i de blodigaste fältslag mellan den röda
virveltrådens alla potentialer. Längs din
väg låg gausskroppar, blödande i dödsrycken
efter slagen med Stokes grymma anhang.

D u slöt d e sköna pärmarna och gick för
att tenta, och förr eller senare hamnade
boken på hyllan bland de andra avtentade
kurserna. Men på något vis fanns känslan
kvar av att. det var annorlunda den här
gången. Det var inte " en av de andra
kurserna" utan den stod nu i din hylla,
grönare än någonsin. Vad du inte visste var
att allt just hade börjat. " V " hade utlöst
något.

Du återvände fräsch och solbränd efter
sommaren för att börja ditt andra år. Du
satte dig för att uppfyllas av kunskap om
den vist ordnade elektrotekniken förmedlad
av allas vår egen Cheng-guru. Din bok var
förrädiskt blå och du lurades att förstrött
bläddra i den innan dess verkliga ansikte
avslöjades. Det var då du fick syn på
övningskompendiet. Den var där igen...
- Färgen! Och inte bara där, utan överallt.
Det kom residuer. Gröna! Och det kom
holomorfer. Och dom var gröna! Och det
kom gröna oformliga amöbiustransformer
och stokaster och...och grööÖÖÖå" ··
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