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semiconductor

Som jag skrev i f�!-a.:...�mret vill vi ha så
många bidrag till 8R'dSSIDA81J som möjligt. Då
undrar du kanske hur du skall skriva för att
vi skall bli nöjda. Ja, vad du skriver spelar
inte så stor roll, censurspärren är inte särskilt
svår att komma förbi. Men vi har några
andra önskemål. Du kan lämna ditt bidrag
på ett papper eller skicka det som ett MAIL på
Elmer. För att r.unska vår arbetsbelastning,
är det bästa ett tryckfärdigt pappersoriginal,
men då skall det helst fylla en helsida, för
att tidningen skall ge ett homogent intryck.
Om du lämnar in en text skriven för hand
eller med maskin, så skriver vi sedan in den
i datorn, och det tar en massa tid.

svårt, så gör inga onödiga ansträngingar på
den fronten.
Skicka i stället en helt vanlig text. Gör inga
avstavningar, de krånglar bara till det för oss.
Lite allmänna tips: Före en punkt som avs
lutar. en mening har man inget mellanrum,
men efter den har man alltid ett mellanrum.
Detsamma gäller utropstecken, frågetecken
och komma. Så vitt jag vet har man inget
mellanrum efter vänsterparenteser eller före
högerparenteser.
Om du tycker att det här låter krångligt, så
strunta i reglerna, och skriv ändå.
För övrigt efterlyser jag lite mer respons från
läsarna. Är tidningen bra ..eller dålig, det
vore intressant att få veta. Ar det något du
saknar? Kom och prata med någon av oss i
redaktionen

Det normala är dock att skicka ett MAIL med
texten till EMISSION. Om du behärskar TBX,
kan du lämna en fårdig'fBX.ad fil, och på så
vis preds bestämma över layout, men 'IE)(är
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Utgivningsdatum:

Adress:

THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Osquars backe 12
Telefon:
08-21 31 18
Tryck:
Philips RE-gruppen
Upplaga:
800 ex
Nästa manusstopp onsdag 25 nov.
Bilder som skall vara med I aktuellt num
mer lämnas. In senast kl. 12:00 dagen In
nan, dvs p6 tisdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar
för.

1987-11-13

I ett tunnare nummer in p6 länge
E-85
Claes Andersson
E-83
Jan Bohult
Johan Eriksson
E-87
E-84
Björn Lundgren
Elisabeth Samuelsson E-86
Harald Sjöztedt
E-86
Helge Stenström
E-84
Patrik
E-87
E-81
Elin Vaxlund
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758 50 13
36 18 49
15 27 73
15 36 11
85 53 86
15 93 15
16 58 55
14 17 95
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Ärade Sektion
Nu när höstmörkret har sänkt sig över oss
känns det rätt tungt. Det är mörkt när man
går hemmifrån och mörkt när man är på väg
hem till sängens värme. Men misströsta inte
mina vänner. Här på sektionen händer det en
hel del saker som gör att livet känns lättare.
PR jobbar hårt med att anordna trevliga
kalas. På kåren kan man gå på onsdagspubar
och tentapubar. Det brukar också vara en
del spontana saker som dyker upp som är
anordnade av någon driftig person här på
sektionen. (Läs här att det är just du som
hittar på något för att förnöja Osquar och
Osqulda.)
Vad har då hänt sen sist"?
Kopiatorn lever igen. Så nu slipper alla köa i
biblioteket eller bli förbannade över att kårex
är stängt just när man som bäst behöver att
kopiera '(för att köpa ett magnetkort).

Första SM för hösten hölls den 28 oktober
och där hän?e följan1e: En �alberedning
tillsattes besaende av Per, Karm Sandvall,
Roger Boden och mig själv. Valberedningens
uppgift är att ta fram kandidater till de
funktionärsposter som finns på sektionen.
Jag skulle här vilja säga två saker:
1: Det kommer i tolvan sättas upp en
låda i vilken man kan lägga en in
tresseanmälan om villken post på sek
tionen man skulle vilja kandidera till.
Till er i ettan så vill jag säga att var inte
rädda för att kandidera, det är roligt
att göra något på sektionen.
2: Om du inte skulle bli nominerad av
valberedningen så kan du på SM ställa
upp som motkandidat.

Det är alltid ?M som väljer kandidat, val
beredningens uppgift är att. se till att det
åtminstonne finns en kandidat per post.
En budgetberedning tillsattes även, bestående
av Kassören, Magnus J acobsson och Erik
Ström. Till skillnad från tidigare år så kom
mer nu budgeten att vara helårsvis, förut
halvårsvis, enligt den nya stadgan.
Ansvarsfrihet gavs också till 75-årsjubileet
där ett överskott på ca 4000:- kommer sek
tionen tillgodo.
Som elektrosektionens kandidat till årets lär
are utsågs Ragnar Ottosson TTT (TeleTrans
misionsTeori).

Två motioner togs om att s�pa två nya
funktionärspost.er, en Stereotyp som skall ha
till uppgift att vårda tolvans stereo samt
se till att det finns musik inspelat på band
och en funktionär som skall ta hand om
vårt senaste tillskott i vår automatpark, dvs
tanqbahren.
Beslut togs också om att sektionen skall
införskaffa en minibuss till vilken Stockholm
Energi, Ericsson och Elekttolux skänkt pen
gar. Ett extra SM kommer att hållas där
formen för drivandet av bussen kommer att
beslutas.
Till sist vill jag informera att sista ordinarie
SM för året kommer att hållas den 9 Decem
ber 1987.
Ha det gott, Er ordförande
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Hej!
Här kommer så äntligen ännu ett SNOORD!
Läs om vad som
HÄNT SEN SIST:
* Linjenämnden E hade en heldagskonfer
ens 20/10 då vi pratade om kvalitet. Alla
var .i full fart, inte minst yrkeslivsrepresen
tanterna. Det var kul att se hur eniga vi
var ändå. Viktiga saker som behöver göras
är att höja lärartätheten, kursförnyelse och
förbättring av kurslitteraturen. Här kan det
hända saker om vi -bara fortsätter att ligga
på!
* På SM 28/10 valde vi Elektros kandidat
till Årets lärare. Det blev Ragnar Ottoson
på TTT, välbekant för nästan alla treor och
fyror. Tio lärare fanns föreslagna. Grattis
Ragnar!
* 29/10 var det d ags för ESN-möte. Då in
formerade vi om studienämndens stora möj
ligheter, framförallt för ettorna som var där.
Vi snackade också om hur ettans kurser
fungerat hittills. Bra verkade det. Den
speciella KS-tiden på måndagar har slagit väl
ut. Sist men inte minst njöt vi av kockens
delikata kreationer!

Vi i Elektros StudieNämnd behöver ständigt
hjälp av nya förmågor! Det är ju rätt stor
omsättning på oss teknologer, då de flesta av
oss försvinner efter dryga fyra år. Chansen
för dig som började här i år eller förra året
att få påverka vår utbildning är stor. Först
och främst tänker jag på kursnämnderna.
Här har du verklige'n möjlighet att lätta på
hjärtat och säga vad du tycker om kursen du
läser eller just har läst. Ta chansen! Det är
skoj och tar faktiskt väldigt lite tid.
Till vårterminen behöver några av oss funk
tionärer ersättare. Du kanske tycker om att
laga mat; Bli vår nye kock! Eller har du
kanske ordets gåva; Bli vår sekreterare!

PÅ GÅNG:

* LNE-möte tisdag 17/11
* Nästa ESN-MÖTE torsdag 3 december kl

17.30. Boka i almanackan på en gång! Och
du, glöm inte att skriva upp dig på matlistan!
Vi syns då!
Till dess: Ha det bra!

Electrotechnical Students for N othing
Vi är ett expanderande företag som söker DIG till ett utvecklande arbete med oanade
möjligheter till snabb karriär.
DU ska vara ung, teknikintresserad och outexaminerad E-Osquar.
DU ska ha viljan att påverka din situation och vara intresserad av det DU sysslar med,
nämligen teknikutbildning.
Hör av DIG till oss snarast, så att vi kan diskutera anställningsvillkor.
(Löneläge N - 15 dunk i ryggen/mån el N - 21 klapp på kinden/vecka.)
VD : Martin Bakhuizen, 08-15 67 26
Vice VD : Stefan Lundgren, 08-782 96 89
Sekr. : Ki Blomqvist, 08-756 52 89

)
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Ploppornaten sjunger!
En sak bara, va:
Ska det handlas Dajm, så ska det vetas, att
Ploppomaten och Dajmen är inkompatibla,
varvid Dajmen eventuellt transformeras till
oigenkännlighet i Maskineriet. Vid sådana
tillbud bör vi Ploppomateurer genast kon
taktas. Vid Dajmköp göres istället: Drag
i och tryck in Dajmlådan en gång, il&gg tre
kronor, drag ut, ät, lyssna, sjung med, dans,
Timmer-Annas äldste son, strutfut.

I röda rummet ljuder åter Ploppomatens
skönsång. Har Ni tur får Ni höra den
allra hittigaste: "Augustin" med Brita Borg.
Många har frågat efter medsjungningsrefräng
en, som går så här:
Kära barn, stanna hemma i afton är du snäll.
Redan mörkret nästan fallit på.
Kära mor, du vet, vi ska träffas just i kväll,
inte skall han väl ensam få gå?
Om han får vänta sekunden på sin vän,
går han genast hem
och kommer aldrig mer igen!

Apropå lunch, kan vi a,vslöja vår hemliga
ramsa:

ÄT ER PLOPPMÄTTA!

Augustin!
väntar aldrig på en flicka som är kär.
Han är ung, han är kung,
han är grann och populär.
Håll min hatt! Var är skorna? Hämta
broschen i mitt skrin!
Snart så skall jag träffa A ugustin!

Ploppomaten
bättre än Kårmaten.

Med Plopp hade det aldrig hänt

\'S ----- - - - - - ------1
---- - - - -
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Utan skuggan av ett tvivel:

Pripps sätter färg på tillvaron
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SMusK-spalten

Musikrubrik

Under den gångna månaden har SMusK
bland annat spelat på Squtt, denna gång
i kombinat med Gröngölingsgasquen. Det
är festen tillägnad de nya volontärerna i
orkester och balett.(Den välkomstdrinken går
inte att beskriva i kemiska termer. Ur. sprung? Kemi kanske.) Det måste ha varit
en jätterolig fest! Oktoberfest var en annan
rolig tillställning med storjam och speciellt
anskaffade Umpa-Umpa-nötter.

På den 3vliga nOllegasquen så framförde
musikgruppen melodin Den första uppräkn
ingen. Då vi nu misstänker att en del per
soner (pga för mycket jordnötter) har vissa
svårigheter med att minnas den eminenta
texten, så har Emissionen för att sprida ljus
över detta mörker, beslutat att införa den i
månadens upplaga.

Nu i december är det dags f�.r attrapp-byte
på de formella posterna. Overlämnandet
sker på. Skiftesgasquen. Då springer vi inte
omkring i våra löjliga rödgröna uniformer,
utan träffas som vanligt i civila kläder (frack,
möjligen kostym). (En hemlig eloge till vårt
outröttliga festarrangörs-snille, Helena W. )

Whydroug och schlemrnig, rör vi oss fram
Alla på linje, efter varann
Skändarna bara går på
Så vi ska förstå
Så vi ska förstå

NOLLORNA STÅR PÅ LÄGSTA PLATS

Ja för vi är nOllor
(ynka nollor)

Kommande spelningar är bla traditionell (lök
)spelning 5/12 i Täby C, på morgonen följ
ande Skiftesgasquen. Skalärmusiken har oc
kså fått den äran att spela på rektor Gunnar
Brodins avskedsfest.

En dag ska jag växa, bli riktigt stor
Dröm är det inte, om du så tror
Då ska jag tentorna ta
Gasqua varje dag
Gasqua varje dag ..

Det meddelas också att Jubileums-live-skivan
från Österrike ligger i pressen, om inte redan
i fodralet!

Men än så är vi nOllor

Månadens bästa består tillåbörjame av en
översät tningsövning i Engelska:
Hur översätts:
- Får jag köra om?
-Ja, väldigt gärna!
Del två av månadens bästa:
En nyrik kille uppfyllde sin dröm att dirigera
en orkester. Då han var en dålig dirigent
ilsknade trummisen till och avbröt repet med
en trumvirvel. Då blev dirigenten ilsken,
tittade ut över orkestern och skrek.
-VEM FAN GJORDE DET DAR
Svar på översättningsövningen
-Sheep I dri ve if?
-Yes, very brain!

TIDPUNKTEN NARMAR SIG SAKTA
(ynka nollor)

Någonting händer, i kväll ska det ske
NOlloma bleknar och blir passe
Ettor det kallas vi nu
Både jag och du
Både jag och du

VI HAR NU NÅTT VÅRT FÖRSTA MÅL
Vi har blivit ettor
(stolta ettor)

Vi erbjuder färdiga
civilingenjörer en unik start!
Asea har genomgått stora förändringar under
1980-talet, med expansjon, inter
nationalisering och lönsam- ,
hetsförbättring. Omsättningen
har t ex fyrdubblats under
tidsperioden.
Samgåendet ,mellan Asea
och BBC Brown Boveri ska
par nu en företagsgrupp som
blir världsledande inom den
elektrotekniska branschen.

Du kommer till ett företag med stark internati0nell tillväxt och kraftigt accelererande teknisk
utveckling, bl a tack vare en med
satsning på forskning och
f:�� veten
utveckling.
Och med vår elevingenjörsutbild
ning bestående av 15 månaders
omväxlande praktik, får du en fly
gande start i yrkeskarriären.

Du börjar på hemmaplan...
Utbildningen inleds på Asea i Västerås där
du får varierande arbetsuppgifter etappvis
inom tre olika bolag. Det ger en fin möjlig
het att se vilken inriktning och vilket bolag
du trivs bäst med. Dessutom ingår en
grundlig genomgång av Aseas samtliga
bolag, kurser i ekonomi, språk och presen
tationsteknik samt förberedelser inför
utlandstjänstgöringen.

. ..sedan utomlands i sex månader
Asea äJ; en i högsta grad internationell kon
cern, med bolag i nästan ana världens län
der. Snabbt och smidigt kan vi hitta en pla
cering vid något av våra utländska dotterbo
lag som passar
både dig och foretaget under
det sista halvåret av din utbildning.

Skynda och anmäl"dig!
Asea erbjuder spännande jobb för unga tekniker - med vår elevingenjörsutbildning far du
bästa tänkbara start.
Nästa kurs börjar den 15 februari 1988. Vi vill ha din ansökan senast den 13 november 1987,
ställd till Asea AB, Avd. CSA, 721 83 Västerås.
För mer information, prata med Ulla Andersson, 021-10 4617, som är kursansvarig eller
Ingemar Händestam, 021-10 83 25, elevingenjör 1985-86.
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Hej igen
Den här gången tänkte vi berätta om HUR
MAN BLIR CIVILINGENJÖR (på Elektro).
Det här är bara en kort manual på hur
man tar examen, det vill säga många intres
santa och ibland besvärliga problem lämnas
därhän för fördjupad diskussion någon annan
gang.
0

Steg 1 Läs minst 180 poäng enligt godkänd
studieplan och bli godkänd i alla kurs
erna.
Steg 2 Gå till Din Studievägledare och be
om en examensanmälan. Om du har
fått dispenser eller läst något annat
än ordinare studieplan är det bra
om du har med dig dispensbesluten
(eller motsvarande). Tillgodoräknade
kurser du läst utanför KTH tar du
med betyget på (vidimerad kopia).
Har du med dig en vidimerad kopia av
senast gällande terminsavgiftskvitto
(kårleg alltså) har du ett komplett
" Nu-vill-jag- bli-civilingenjörs-kit och
kan efter en stunds ifyllande av pap
per gå hem och vänta på steg 3. Om
du har examensbok (gäller gamlin
garna) skall du ta med den också.
Steg 3 Efter några dagar kommer ett intyg
på när du blev civilingenjör och ett in
tyg ställt till studentkåren på posten.
Det senare intyget kan du på kår-X
byta mot ett ringintyg som du måste
ha för att få köpa civilingenjörsring.
Ditt examensdatum blir ditt senast
inrapporterade studieresultat (tenta,
lab, ex-jobb tex).

!

Steg 4 Efter en ungefär en månad kommer
Ditt EXAMENSBEVIS per rekomend
erat brev. (Civilingenjörsexamen ar
verkligen att rekomendera!)
Så enkelt är det alltså !

Spännande nyheter:
Sista läsmåndagen i period 3 kommer en ny
fast anställd heltidsstudievägledare att börja
på Elektro. Han heter Tommy Samuelsson
och får väl presentera sig själv i nästa Emis
s10nen.
Trots denna förstärkning söker� vi fortfarande
efter _en teknologstudievägledare som vill job
ba kvartstid, helst i två år. Kom gärna upp
och fråga - vi lovar att inte Övertala dig.
Det var allt för den här gången. Ha det så
bra !
Danne, Karin, Alf

CROAUt

En elinstall a tör ifrån
Bratten
har sagt till en vän
häromna aen:

Ett energispararsäu
som är tämligen lätt
är atr gå över ohm
efter watten.
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Datatjuvar härjar på Elektro
ELAB är ju som alla vet Elektros alldeles
egna lab för dig som· får lust att löda ihop
något, men som inte har instrument och
sånt hemma. Vi har ett antal oscilloskop,
signalgeneratorer, multimetrar och så vidare,
och dessutom mängder av komponenter till
vrakpriser. Vi har inget krav på medlemskap
eller så, det räcker att du går på Elektro och
att du städar upp efter dig i Labbet.
Men .....
DATA kommer inom kort att sno ELAB:s
lokal och göra om den till sektion lokal. Det
innebär att ELAB kommer att stänga för
flyttning under början (?) av november. Vi
ska få nya lokaler på andra sidan valvet en
trappa ner.

Låångnäsa för er som försöker låna nycklar
på STVL alltså. Så snart vi har fått ordning
på den nya lokalen kommer vi att öppna
igen, men några veckor framåt måste vi alltså
bomma.
För övrigt kan jag väl säga att alla som
är intresserade av att jobba med ELAB är
välkorµna, hör av er till nån lödnisse.
Lödnissarna är:
E-84
OL: Peter Ygberg
LN: Tommy Ljunggren E-85
E-85
LN: Svante Granqvist
LN: Rolf Nilsson
E-85
Kanin dålig.
Ha're bra!
Svante

\\
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Bussen
När detta äntligen kommit i tryck har en hel
del hänt på bussfronten. För det första har
ett stycke grön folkabuss inhandlats, till det
facila priset av dryga 42000 riksdaler. Säljare
är Firma Hederlige Harry, Sveavägen 102.
Bilen betalades kontant, och i priset ingår
en livslång RH-garanti. Därför har vi för
att skydda oss låtit en opartisk testanstalt
säga sitt om bilen. Testet visade på en frisk
motor, ett friskt chassi och en något knölig
kaross. Trots mångfalden av yttre blesyrer
beslöt vi oss ändå för att det här var rätt
objekt, och slog efter en del prutande till.
Bilen ska under vårsidan ( 1 988) lackeras i
en sektionen mer närliggande kulör, och i
samband med detta måste man ändå gå över
hela karossen.
Ifall någon undrar hur sektionen har råd att
lägga upp 42 skära(?) för en buss, så har vi
inte det, men nu är det så vist ordnat här
i världen att näringslivet har skänkt pengar
till sektionen, bland annat 20kkr från Stock
holm Energi. Vidare har sektionen skjutit
till lOkkr. Samtliga sponsorer kommer som
tack att få annonsutrymme på bussen. Efter
som vi dessutom behöver en riktig bilstereo
till vår buss har efterforskningar inletts om
något företag är villigt att ställa upp med en
sådan, mot annonsplats på bussen. Sedan
bör ".i kanske begränsa möjligheterna att få
annonsplats, om inte annat ska ju vårt eget
epsilon få plats.
Reparationer och service kommer i möjligaste
mån att skötas av en bilgrupp. Skulle vi
behöva ta hjälp utifrån har vi kontakt med en
liten verkstad nere på Valhallavägen, som bl
a Maskin brukar anlita. Maskins buss är det
där vinröda, buckliga åbäket som ibland står
parkerat utanför kårhuset , om någon missat
denna skapelse.

När vi ändå är inne på buckligheter. Bussen
är helförsäkrad, obegränsad körsträcka per
år. Att bilen är helförsäkrad innebär att om
man själv är vållande till en olycka ersätts
även den egna skadan, mot en lämplig avgift,
även kallad självrisk. Denna självrisk uppgår
idag till 1200 kronor. Oavsett vem eller
vilka som hyr bussen kommer alltid den
person som kvitterar ut nycklarna i början av
hyresperioden att vara personligen ansvarig
inför sektionen att självrisken betalas vid en
eventuell olycka. Då vi litar på att folk inte
smiter ifrån ett sånt här ansvar kommer vi
inte att kräva någon depositionsavgift, vilket
annars är mycket vanligt.
Hyra bussen? Bussen är främst införskaffad
för att sektionens olika nämnder, typ PR och
DKS ska kunna utnyttja bussen i olika sam
manhang. För detta betalar de en idag icke
fastställd summa per mil. Är det så att ingen
nämnd har bokat bussen kan man för privat
bruk hyra bussen. Närmare information om
priser och bokningsrutiner meddelas så fort
de är fastlagda.
Jag hoppas att jag i framtiden aldrig ska
behöva påminna om att alkohol och bilkörn
ing inte hör ihop, inte under några omständig
heter, samt att man är personligen ansvarig
för alla följder av om man kör bil med alkohol
i blodet. Detta gäller faktiskt även för korta
körningar här på teknis, exempel vis mellan
två parkeringsplatser.
Slutligen, den kanske viktigaste frågan, bus
sens namn. Alla förslag är mer än välkomna.
En enväldig j ury, vars utslag utan apell,
kommer att ut.se det bästa förslaget.
Det skulle väl vara allt för den här gången
(?)
OBS! Jag är Claes Q. Andersson, inte S!
Claes

I WANT YOU FOR

{lll) TeleverkeJ

�Radio
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller Nils Tullbrink, 08-7 1 3 4945
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Elektros skidresa till de sv�

E-sektionens traditionsenliga skidresa går det
här läsåret till Åre, den 14-17 jan. I Åre
finns backar för alla kategorier av skidåkare,
och för nybörjare finns det möjlighet att få
lite enklare skidlektioner av reseledarna.
Vi kommer att bo på ett pensionat i Duved,
varifrån det tar ca 10 min att åka till åre
backarna. Pensionatet är bla utrustat med
bastu, bordtennis- och biljardbord.

För 900 hoppa ingår följande:

* Beaktansvärt bastant bussresa
* Tillfullo toppmodern turistbuss
med

* Visuellt vilsam video
* Lagom lakanfri logi
på

* Mysiga motellet M ullfjället
,,
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* Läckert lyftande liftkort
* 2 Mustigt mättande middagar
* 3 Fröjdigt frodiga frukostar
* Skimrande skön skidåkning
* Beundransfullt berusande bastu
* Överdrivet överväldigande överraskningar
* Trevligt tröstande Treo (?)
* Volontärt valbar vegetariankost
* Rejält roligt raj
* Abnormt annorlunda avbeställningsskydd

De till antalet behagligt begränsade biljet
terna släpps tisdagen den 1 december kl
12.12 i 12:an, då vi tar emot anmälnings
avgiften på 200 kr.
Avsevärt avkopplande avfärd från 12:an tors
dag 14 januari 1988 kl 15.00. Efter en
tröstlöst tråkig tillbaka.färd beräknas vi vara
åter vid 12:an sent på söndagkvällen.
Edra redlöst roliga reseledare:
Roger Boden
Ulf Strömgren
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Frukostklubb med Curre
Har man svårt att få pengarna att räcka
till, är det bra att bli bjuden på mat. Som
studerandemedlem i Ci vilingenjörsförbundet
lät jag mina blivande kollegor bjuda mig på
frukost på restaurant Oxen en tisdagmorgon.
När jag anlände, anfådd efter en snabb
cykeltur, var lokalen redan tämligen full.
Jag lämnade in min jacka i garderoben och
sällade mig till skaran, som till största delen
bestod av propra herrar i slips och kavaj.
Det var bara att leta upp en ledig plats
vid något bord, och hälla upp en skvätt kaffe
ur en termos. I vimlet såg jag då kön som
ledde till maten, så jag ställde mig sist. Det
första jag kom fram till var leverpastejen,
men den var så mjuk att det var omöjligt att
få upp en hel skiva. Därefter kom det ost,
korv, marmelad, fil, ägg , grapefrukt, melon,
småfranska, mera ost, smör, bacon, äggröra
och wienerbröd.

Utfrågningen började. Naturligtvis ham
nade Brown-Boveriaffåren i centrum för in
tresset. Här skall inte tas up alla aspekter
som kom fram, det har redan våra dagstid
ningar behandlat tillräckligt.
Nicolin berättade att förhandlingarna
hade gått ovanligt smidigt, två och en halv
timme hade visst räckt för att komma överens
om huvuddragen. Det är en fråga om att ge
och ta, huvudkontoret gavs bort till Ziirich, i
stället fick ASEA sitt namn först. Teknologie
doktor Curt Nicolin fick också frågan om han
verkligen var en riktig doktor. Svaret blev
nej , något som kanske är bekant för många,
men överaskade mig.·

Balancerande två fulla tallrikar, trängde
jag mig tillbaka till mitt bord. Där satt två
Aseater och en kemist från Kebo och grävde
i sina frukostägg och sörplade sitt kaffe.
Då de flesta ätit färdigt, uppenbarade
sig anledningen för de flesta närvarande att
sälla sig till restaurant Oxen, nämligen ASEAs
och SAS styrelseordförande Curt Nicolin.
Sveriges Television tog några bilder på pub
liken samtidigt som Nicolin satte sig på ett
litet podium tillsammans med Ingrid Bruce,
CFs ordförande, och ytterligare en utfrågare.
Det var meningen att Ulf Wickbom skulle
vara med, men han var försenad på grund av
tåget, sades det.

Året därpå fick han avslag igen, av samm�
orsak. Han fick då planer på licentiat-, eller
kanske doktorsexamen på KTH, men i Fin
spång, där han hade arbetat några år, var
det ett spännande projekt på gång som han
sade skulle ha gått åt pipan om han inte var
med.
Det blev alltså Finspång i stället för
USA eller licentiatexamen. Sedermera har
han i stället utnämnts till teknologie heders
doktor, så några farhågor för att mista sin
doktorshatt behöver han inte ha.
Så småningom fick vi andra ställa frågor.
Den som började var en kvinna som uppen
barligen var emot sammanslagningen med
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Efter att ha blivit civilingenjör på KTH
sökte han stipendium från Sverige-Amerika
stiftelsen för att komma till U SA . Han fick
neJ, med motiveringen att han var för ung.
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Information
och uppmaning
till ettan
(och andra)
Nu är snart den tid över då Ni bara tar
emot av vad äldre teknologer ordnar för Er,
nollningen, försäljningen i 12:an, 12:an som
träffpunkt o.s. v.

Brown-Boveri. Hon jämförde med svensk
tekoindustri, som hon påstod " också hade
sålts till' Ziirich" . Till min irritation lyck
ades hon få ställa tre frågor innan nästa fick
chansen, men hon hade tydligen väntat sig
att få ställa alla frågor på sin lista, sisådär
sju stycken, efter vad hon sade.
Andra hade intressantare frågor. Någon
var rädd att det i praktiken skulle bli monopol
på vissa varor och undrade om risken för att
kunderna skulle komma i kläm.
Nicolin svarade skickligt på alla frågor,
och var riktigt underhållande. Så småningom
kom Ulf Wickbom. Han tycktes mest vilja
prata politik. Det ville inte Nicolin vara med
på, men Wickbom insisterade. Han fick dock
inte s�r på frågorna om rätt parti vunnit
valet, eller vilket parti som var det bästa,
utan får nog försöka klura ut det själv.
Som (studerande-)medlem i CF fick jag
vara med gratis, men man skulle anmäla sig i
förvä:g, antalet platser var begränsat. Detta
var inte CF's första frukostmöte, i somras
hade man ett med Ericssons Björn Svedberg,
och det blir säkert fler. Ett tips: Gå på
CF's frukostar, och ta en titt på världen efter
Teknis!

Nu förväntas Ni dra Ert strå till stacken
genom att eng·agera Er i sektionens verk
samhet, 12:eriet, fester, nästa års fadderi,
studiefrågor m.m. Det behöver inte vara
stora tidskrävande engagemang, ty många
bäckar små. . .
Ni kanske inte anser er utnyttja sektionens
verksamhet så mycket att ni måste återgälda
det. Ni kanske inte gillar gasquerna, ni
kanske aldrig besöker 12:an eller på annat
sätt kommer i kontakt med Konglig Elek
trosektionen. Kanske inte, men något ni har
utnyttjat och kommer utnyttja under hela er
tid här på KTH, är förbättrade kurser. Detta
är något som äldre teknologer i mycket hög
grad har bidragit till.
Här på Teknis har vi nämligen verkliga möjlig
heter att påverka vår utbildning. Lärare
lyssnar på oss och det finns en fungerande
organisation som för fram teknologernas syn
punkter.
Vi hoppas alltså på Er hjälp med att förbättra
undervisningen. Oftast är det tyvärr så att
de förändringar man själv bidrar till inte
kommer den egna årskursen till godo. Att
omarbeta en kurs tar tid och ibland saknas
resurser. Vad ni kan glädja Er åt är att. de
enda som inte fick lön för mödan, har gått
ut från den här skolan för länge sedan. Ni
får nämligen betalt i förskott i form av redan
förbättrade kurser. Det har nämligen varit
sämre, eller mindre bra kanske man ska säga.
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Elektros Studienämnd ( ESN, eller bara SN)
Med i
heter vårt organ i studiefrågor.
S N är alla som kommer på SN-mötena, ca
6 sådana hålls per år. SN leds av Stu
dieNämndensOrdförande, SNO. SNO väljs
av Sektionsmötet, (SM, det är två SM per
termin), dit alla E-teknologer är välkomna
och givetvis ska gå.
Enligt Konglig Elektrosektionens stadgar, pa
ragraf 5.3, åligger det studienämnden att
* kontinuerligt övervaka ut bildningen på lin
Jen
* svara på remisser i studie och studiesociala
frågor som sektionen får sig tillsänt.
* utse sektionens representanter i linjenämn
den (LNE), institutionsstyrelserna och
studieutskottet (kårens organ i studiefråg
or)
* kalla sektionens medlemmar till Studienämndens sammanträden
På SN-mötena kan allt sotn berör studierna
disskuteras, kursinnehåll, 160 eller 180 poäng
(det var på den ' här nivån arbetet började),
examinationsformer, nya kurser m.m, m.m.
Stort som smått, och det är inte några stel
benta. eller högtidliga sammanträden ( dessu
tom gratis mat.
Linjenämnden Elektro (LNE) har det över
gripande ansvaret för utbildningen på vår
linje. L N E består av lärare, teknologer,
fackliga representanter och representanter för
näringslivet.
Institutionerna, av vilka L N E köper kurser,
har även de teknologer i sina styrelser.
Det första ni i ettan kan och måste hjälpa
till med är kursnämnderna i er egen årskurs.
Kursnämnder, KN finns i alla årskurser och
skall övervaka en eller flera kurser. En gång

före och en gång efter kursen skall nämnden
träffa kursansvarig, oftast densamme som
föreläser, för att disskutera igenom det mesta
som rör undervisningen, kurslitteraturen, för
eläsningarna och övningarna. I ettan finns
det fyra kursnämnder som var och en över
vakar 1-4 kurser, och som var och en består
av sju teknologer, en från varje Övningsgrupp
och en äldreteknolog som gått kursen tidi
gare.
De fyra kursnämndsblocken i ettan är
1:
Elektriska nät, del 1 och 2
Elektrisk mätteknik
Aktiva kretselement
2:
Mekanik del 1 och 2
3:
Diff- och int .kalkyl
Algebra och geometri
4:
Programering
För dem som är utsedda till frivilliga kurs
nämndsrepresentanter och för dem som är
intresserade finns det ett papper, "Till dig
i kursnämnd" som beskriver kursnämnds
arbetet närmare. Fråga efter det hos under
tecknad.
Undertecknad är en av de K N-ansvariga,
vilket innebär att vi skall se till att kurs
nämnderna tillsätts och fungerar. 'Karin
Sandvall E86 (fiffar ettan), Göran Sundström
E86 (fiffar tvåan), Annette K arlsson E85 och
Magnus Jacobsson E-85 (fiffar trean) är de
andra. Det är oss ni i första hand vänder er
till i frågor rörande KN och SN i allmänhet.
Jag vill än en gå:ng säga, " Många bäckar
små. . . " , arbetet att vara med i en kursnämnd
är inte bara enligt mig utan även enligt dr
andra i kursnämnderna, inte speciellt tid
skrävande.
Med vänlig hälsning
Elektros Studienämnd genom
Johan Vaghult E-84
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"Vattenkemi är både
känsl� och teknik''

"En stor del av min tid på Asea-Atom harjag s:rsslåt n1,ed vatte'.Dkemi. Just nu jobbar jag
ihop med ITI (Innovative Technologies In:c.)) ett mark:rtaösbolag för EwoJa och USA som
ägs gemensamt av Asea-Atom och Wes-tinglåotJ.'Se. Vi gör em minitest för vätgaskemi i ett
kärnkraftverk på Taiwan. Vid en miniitest doseras vätgas till matarva�net för 'att minska
syrehalten och på så vis reducera viss\form av gorrosion. Vi t'eStar hur st'Or mäFlgd vätgas
som ska doseras, var den ska doseras etc. Samtidigt stud'erar vi hela tidem hur reaktorn och
dess processystem svarar på doseringen. Med e'l\ rätt kom:biinatiolll av teknik, erfarenhet
och känsla kan vi reducera korrosionen visemt}igt. Det är p:reds som i golf. Man. ska ha
respekt för vattnet, men det går alltid att öv.erbo:gga en S'\o'.årighet.
På Asea-Atom finns många duktiga teknilcer. Genom att företaget alltid jobt)at med stora
projekt har man vant sig att jobba okonventioneffi på alila r..ivåer. Det har skapat en liexibel
organisatjon med rika möjligheter tilljob rotation. Pe,rsoniigen harJag iättjobba met både
teori och praktik på ett kärnkraftverk. Jag har �tt se km varje pt1sseioi:t lagts på plats j
mycket stora och tekniskt avancerade projekt. Det är em viktt; bas för mjg att stå på i l(om
mersiella sammanhang, speciellt som jag kommer att lytta til USA och börja jo&ba mecl
tekniskt marknadsföringsstöd och försäljning inom k-emi- och materialo�råäet laos m i
Pittsburg. Golfklubborna tar jag med mig!"
Christian Löfär lundensare och kemist. Han tog sin civilingenjörsexamen på Lm 1!)8.Q. och
fickjobb som konstruktör på teknikavdefningen på Asea-At(!)m. '3en har det blivit mycket
vattenkemi.
Christian var bl a med och konstruerade processystem till CLAll i Oskarshamn. Däreftttr har
han ansvaratförplaneringen av totala driftssättningen av 'Oskarshamn 3 meaplacermg i
Oskarshamn ca 2 1/2 år. Nu arbetar han somjörsäljningsingenjör på Asea-Atom Service.
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Det har varit f(x)-ärsgasque i tolvan min
sann, å när man går på gasque så ska man ta
med sig en kamera, för då minns man mycket
mer av tillställningen.

Funktionärs-

�Fredrik (ÖSK alltså, ettan) och förfäd(d)er
Johan Backman på gott humör

gasque
fanatikerna Thomas Werner och Mats Berg
mark iförda träningskläder (se bilder), och
jag kände mig förstås riktigt listig när jag
sent omsider lyckades förstå de tre kultur
attacheernas fiffiga rebus. Själv räddade
jag ansiktet någorlunda genom att vira fiol
strängar runt ha.ben (fattar ni ? ) .

Tolveriche[ Janne Lindh visar tolverinissa
Elisabeth Samuelsson hur man använder en
dammsugare
Tidigare år har funktionärer tackats för full
görandet av sina ärofyllda uppdrag medelst
kontanter, men i år beslöt funktionärerna att
tacka funktionärerna medelst en fest i gam
mal god stil. Enligt inbjudan var gasquens
tema "din funktion", och jag fattade förstås
ingenting fördin vid efterrätten när jag såg
Musikborgarrådet Micke Bäck iförd en kopia
av stadshustornet (se bild), de tvenne idrotts-

J
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Notera högerhandens instinktiva grepp. En
naturlig passform för punchglaset.
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Musikborgarråd Mikael Bäck börjar bli yr i
hatten

å Tolvan
Smaskig mat bjöds (tack för dsn). Stäm
ningen gled mot toppen när Jan Boive
presenterade rn premiären för "Heavy Metal
Warriors" (se stor idolbild i nästa nummer).
Publikens uppskattning visste inga gränser.
Ryska nationalsången är en säker avslutare,
liksom "Svettig lukt, åka runt och skråla",
en parodi på " Fyra bugg och en Coca-Cola" .
Grabbarna var mycket nöjda med premiären,
och lovade att bli flera (vilket är gjort) samt
att vid- nästa uppträdande framföra " Hard
times of old England" utan avbrott.

Känns han igen, ettan? .;Jonas i akt uell pose

Johan Gnosspelius, Roger Boden, Ulf Strömgren och Per Willars i
ett tidigt skede av kvällen
21 1=======
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Vi var där. .

Allhuset, aktiverum, frescati, universitetet
vad är det? När vi som har vant oss vid
teknis gamla tegelhus och tolvans intimitet
besökte universitets bebyggelse kände vi oss
som ett par vilsekomna myror. Vid det här
huset som ser snett och vint ut finner man
6 ingångar till 6 hus, som pedagogiskt nog
har döpts till A,B,C,D,E och F. Dessa hus
förbinds dessutom med varandra med långa
korridorer, som alla ser likadana ut. Hela
tiden strömmar folk framåt och bakåt och
åt sidan. Man får känslan att man befinner
sig i en myrstack med ivriga arbetsmyror
störtande omkring. Här kan man väl inte
känna sig hemma? Känner dessa myror
varandra? F ör att göra det trevligt för
myrorna finns det små rum och moderna
cafeterior. Där kommer folk och reser sig för
att gå igen i en strid ström.

>

,;,

Sopi1 ...
Naturligtvis finns det en struktur på detta
skenbara kaos. Människor utbildar sig till
olika saker och det gör de på olika utbild
ningslinjer. På universitetet finns det väldigt
många linjer. Ekonomer, språkvetare, juris
ter, konstvetare, kemister, sopis. .. Vad var
nu detta? Sopis? Vilka kallar sin utbildning
för sopis frivilligt? Efter lite letande finner
man att i hus C håller socialhögskolan till,
allmänt benämnd som sopis. För att bredda

vårt vetande om våra medmänniskor utsåg vi
e�t offer för en intervju och varför inte någon
som går på universitetet förslagsvis då på s o 
cialhögskolan.

22
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Gunilla ..

Gunilla är en dam på 40 som går tredje
terminen på sopis. Hennes väg fram till
at hon började studera har gått via kon
stnärliga ambitioner, familj och barn, startat
ett föräldradrivet dagis, arbetat på posten
och fungerat som amatörkurator. Det var
lite av det sistnämnda som ledde in henne
på att börja studera på sopis eftersom man
efter examen kan arbeta som kurator, so
cialarbetare eller dylikt. För Gunillas del var
en av drivkrafterna till att välja ett sådant
yrke viljan att hjälpa andra människor.
Studier ...
Man bedriver studier i samhällsplanering,
psykologi, juridik, socialmetodik (hur man
beter sig), samtalsteknik, sociologi (läran om
samhället), statskunskap ek. I utbildnin
gen ingår även praktik (oavlönad), som för
Gunillas del bedrevs på en socialbyrå. Ar
betet går ut på att utreda och försöka hjälpa
människor som hamnat i ekonomisk knipa.
En upptäckt som hon gjorde var att skill
naden mellan verklighet och skola är löjlig.
" Som att få i en fyrkantig kloss i ett runt
hål". En känsla som uppstod var att hon
fungerade som socialpolis och slätade över
problemen för att samhället ska fungera så
ostört som möjligt av människor som är lite
annorlunda. Viss nytta måste hon dock ha
gjort eftersom hon fick en chokladask av en
glad klient.
Trlvael...

Man går klassvis med 30 elever i varje.
Två gånger per år tar man in tre klasser
och ut bildningen tar fyra år. Allmänt på
universitetet verkar de flesta känna att de
saknar samhörighet med sina medstudenter
även de som går på den egna linjen. Enligt
ryktet tror många att socialhögskolan skulle
besitta en speciellt god förmåga att få folk
att umgås åtminstonde inom klasserna, men
enligt Gunilla är det lika dåligt ställt här.
Hon umgås inte speciellt mycket med andra
sopistuderande. Då och då förekommer det
tillställningar benämnda sopispub, som är
mer eller mindre besökta av sopisstuderande.
Kort sammanfattat verkar det som man på
universitetet går till arbetet och studerar för
att sedan så fort som möjligt hitta hem till
sitt.
Knatte It. l1björn11on

- H :j

Fördomar ...

Har du fördomar om blivande socialarbetare?
Går du där? Är det ni som delar ut social
bidrag lite hur som helst? är kommentarer
som Gunilla fått. Enligt henne förtjänar
inte socialhögskolan dåligt rykte. Kanske
är det en kvarleva från 60-talet då under
visningen lär ha varit något lösare i for
men. Gunilla har sina egna fördomar. Om
tekniker. " Karriärister, snobbar,lyckas med
livet, jättebegåvade, formella, 'omständliga".
Kan man ha mer fel. Har ni sett en jättebe
gåvad teknolog?
För att gå på linjen bör man vara lite äldre
och ha en del erfarenheter. " Hade jag varit
yngre hade jag slutat, man måste vara lite
frustrerad för att klara av sopis". Alla äro vi
missnöjda, men trots brisJer i utbildningen
anser hon att hennes utbildning har en riktig
stomme. " Man ska tvivla och kritisera" . Om
ni inte förstått något hittils kan ni trösta er
med Gunillas förklaring av vad sopis är för
något: " Det är lite mystiskt ... " .
Anledningen till att det benämns sopis lär
vara att det en gång i tiden hette socialpoli
tiska institutet.

Eftersom både Doqbilagan och Osqledaren prövat drycker av olika slag får vi väl anse detta
vara den senaste grejen inom tidningsvärlden på Teknis och därför skall inte effiiiSiDD8fJ vara
sämre utan slår till med

Cola- Test
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Smaken är som baken - den är delad, har
någon klurig filosof kläckt ur sig, fast det
verkade inte vara så delade meningar när
redaktionen slog sig ned för att provsmaka
Color av .olika fabrikat och från jordens alla
hörn.
And the nominees for best tasting Cola are:

Namn

Framställningsland

Coca Cola .
Coca Cola
Coca Cola light
Cuba Cola
Pepsi-Cola
Pepsi light

Sverige
Finland
Sverige
Åbro Sverige
Sverige
Sverige

(Världens alla hörn sträcker sig alltså till
Finland)
Vi inleder den spännande omgången med den
klassiska Pepsi vs Coke, som tydligen skall
vara så svår. Det visade sig också att den
var det. Endast de två garvade hamburg
erfrossarna Isbjörn och Knatte lyckades få·
detta rätt.

Coke Pepsi
C
Johan P
C
Helge P
C
Claes P
Isbjörn C
P
P
Knatte C
Härmed inget sagt om vilken som smakade
bäst, även om det på något psykologiskt
sätt verkade vara så att de flesta provs
makarna var utrustade med en stor mängd
förutfattade meningar om Coke som Drycken.
Vi går vidare med det som skulle visa sig vara
den klart enklaste testen, Cuba vs Coke.
Cuba Coke
Co
Johan Cu
Helge Cu
Co
Isbjörn Cu
Co
Co
Knatte Cu
Trots allt var de flesta positivt överraskade
av Cuba, " Jag hade för mig att den var
läskig", "Man märker skillnaden helt klart,
men inte smakar Cuban så illa".
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The ultimate test. Coke vs Coke light vs
Pepsi vs Pepsi light. Skulle det gå att
få någon ordning på smaklökarna med så
mycket att välja mellan? Nää, det gick inte
alls, Knatte lyckades med prestationen att få
in 1, ett rätt av dessa fyra, de övriga ingen
alls.
Pepsi 1 Coke l Coke Pepsi
Johan
Helge
Isbjörn
Knatte

P
C1
Cl
C

P
P
p
C

l
l
1
l

Cl
p

p
p

c
c
c

PI

Alla var dock rörande eniga om att en av
dessa smakade vämjeligt,avskyvärt eller rent
ut sagt Äääckligt. Kan det vara en av dessa
dietcolor som amerikanerna stjälper i sig för
att kunna äta så många hamburgare och
pizzor som möjligt? Rätt gissat! Fast inte
den vi trodde. Coke light var den sörja vi
rynkade på näsan åt, inte Pepsi light som
faktiskt var drickbar.
Coke, svensk Coke, finsk
Johan
Helge
Isbjörn
Knatte

F
S
S
F

s
F
F

s

Sammanfattningsvis:
Om man ska välja Pepsi eller Coke rättar
man sig bäst efter eget omdöme. För övrigt,
har ni svärmor på besök, bjud henne på en
Cola light!

Det här var det mest meningslösa testet,
vilket ju ocksä det mycket jämna resultatet
antyder.

How to improve your report
I många sammanhang måste en tekniker prestera
en rapport på det han sysslat med den senaste
tiden. I nästan lika många sanunanhang måste
den vara på utrikiska, och då företrädesvis på en
gelska. Nedanstående lista är i dessa sammanhang
ett absolut måste för den som satsar på att komma
någonstans inom närin gslivet.
How to do it.
Tänk på ett tresiffrigt tal, exempelvis 756. Sätt
nu ihop de tre ord som motsvarar detta tal, dvs
synchronized logistical time phase i vårt exempel.
Denna fras är nu färdig att klämma in i rapporten
på diverse lämpliga ställen. Ska rapporten högt upp
i ledningen skadar ytterligare ett par sådana här
kombinationer aldrig.

Förstår inte vad det betyder... ?
Oroa dig inte. Dina chefer kommer precis som du inte
att förstå ett ord av din rapport, men de kommer att
vara alldeles för generade för at ( våga fråga. ..
O.integrated
I .total
2.systematized
3.parallel
4.functional
5 .responsive
6.optional
7.synchronized
8.compatible
9.balanced

O.management
1.organizational
2.monitored
3.reciprocal
4.digital
5 .logis tical
6.transitional
7.incremental
8.third generation
9.policy

O.options
1.flexibility
2.capability
3.mobility
4.programming
5.concept
6.time phase
7.proj ection
8.hardware
9.contingency
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etaget s mobi l i er

från det ovanom belägna

med s torvu l en ferm i tet

Du hägnar m i g

krönandes mi t t sto l ta gemak

du v i t t s trävande yta
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v i d d i g häkta

m i n depen s i va pri smaarma tur

E n kanner l igen kan j ag tröste l i gt

när det är dusket

Du hål l er m i g torrfängd

vad där mäl s

från a t t askul tera

Du f ör s konar m i g därj ämte
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emissionen nr 7-87

Namn & Nytt:

EXAMEN EFTER 87-10-01

Lars Johansson (E86)
Forskarbacken 6/106
104 05 STOCKHOLM
tel. 15 74 30

Göran Lindgren
Tommy Lindblad
Cherif Ben Romdhane
Robert Fransson
Anna Moberg
Christer Gustafsson
Christian K arlsson
Stefan Barkarö
Jonas Modee
Bengt Nilsson
Peter Persson
Krister Ripstrand
Ulf Forssen
Catharina Lagerstam

Christina Weidland har nytt namn och ny
adress:
Cristina Weckman
Professorsslingan 3 1/703
104 05 STOCKHOLM
Jan Gerdes
K arlviksg. 8, 5tr.
1 12 4 1 STOCKHOLM
tel. 51 52 67
Jittetack!
. . . till den som lämnade tillbaka min slipshål
lare efter nOllegasquen. Den betydde en
del. . .
Johan Eriksson, E-87

E-75
E-77
E-78
E-81
E-8 1
E-82
E-82
E-83
E-83
E-83
E-83
E.- 83
E-84
E-84

Tele
Dator
Tele
Industriell
Industriell
Tele
Tele
Mikro
Mikro
Industriell
Fysikalisk
Tele
Tele
egen

Det ryktas att . . .

Till sist

·� vi j går varför,Woody
Allen anser det bevisat aU Je
aus v� jude.
Vad det kan ha med Indien
ocl}. en eventuell Indisk krönika
att göra fÖl>l,år inte . vi heller.
Men någon vill tydligen ge oss
anledning att än en gång lterge
Woody Allens tankegång.

Allt.så.

- Enkelt, han bodde hemma
tills han var tretti, han fortsatte
Pf)ppens företag, hans mamma
trodde 'han var gud och han
· � att hon var oskuld.
Detta läste vi alltså i senaste
nwnret av Judisk krönika och
om det står något annat i tid
ningen överväger vi att konver
tera.

Hl>R YÅGER MAN
MAXLASTEN FARSAN
?
.
,;,

Räv i rosa

Rosa Pantern kommer snart
att få konkurrens.
På en rävfarm i Möre og Roms
dal i Norge har man lyckats avla
fram en rosa räv.
Försöken att få fram den nya
färgen har pågått sedan 1983, och
i år föddes den första rosa räv�
ungen.
Den har fått namnet Pink
Panther och man hoppas nu att
den ska ge upphov till en hel
stam skära pälsproducenter.
Enligt de fyra bröderna Heg
gem, som har 6 000 rävar på sin
farm, har många försökt avla
fram rosa rävar, speciellt i USA,
men ingen har tidigare lyckats.
(NoN, Lindahl, Oslo)
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