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Så var det dags för ännu ett nummer
av eiiliiifil�@!T , ny pryl (fast igentligen
väldigt gammal med dock saligen in
somnad) är kaledariumet. Det ham
nade på sista sidan den här gången
men kommer nog att dyka upp någon
annanstans i fortsättningen. Vi har
försökt få med så mycket som möjligt,
men det är _lätt att missa något. Till
nästa nummer skulle vi därför vilja att
ni som har något på gång, som passar i
kalendern, varskor oss, så vi slipper jaga
runt hela bygget i jakt på eventuella aff
ischer. Då skall det förhoppningsvis bli
lite annat än Squtt och manusstopp i
kalendern.
Om nu någon inte riktigt vet hur
han skall komma i kontakt med oss så
skall jag tala om det här:
- Personligen:
Hugg någon av oss när vi finns i
närheten. Halva red finns med på
bild i det enorma hamburgertestet i
detta nr. Så nu vet ni hur vi ser ut
också.

- Brevledes:
Lägg en lapp i vår vackra brevlåda,
belägen i röda rummet i tolvan.

- Binärt:
Skicka ett mail till
VAXKAB::EMISSION. Detta är ock
så vägen vi helst vill ha texter som är
större än ett par rader. (Så vi slipper
hacka in dem, men ändå har dem i
Vaxarna.)

Så skall jag gnälla lite också, i tolvan
florerar en hemsk massa papperslappar
och affischer. Det finns anslagstavlor,
men dessa blir snart fyllda. Dörröpp
ningen alldeles nedanför trappan är ett
Övertydligt exempel på detta, när affis
cherna hänger så att man bokstavligen
springer in i dem är det, för att citera
några på sektionen kända företeelser,
"inte så roligt längre". Många lap
par, (kanske inte just de i dörren), är
till råga på e.ländet högst måttligt rele
vanta. Qlickomaten i all ära, men de
små Qlickomat-lapparna klarar vi oss
nog utan etc. Dessutom försvinner vik
tig, lite mer måttfullt presenterad in
formation när den Överröstas av denna
flod. Till sist: alla vet väl att det är
meningen att Vext-rummet skall vara
helt fritt från dessa ting? (Vilket det
för all del brukar få vara!).
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ETTAN
NOlleschlemmet är förintat och lugn
råder åter på vår kära skola. Jag
hoppas att ni ettor känner er riktigt
välkomna, för det är ni. Som ni förstått
har arbetet som lagts ner av Skaen
deriet, Fadderiet och sektionen i al
mänhet, varit vårt försök att få er
att lära känna varandra och oss, för
att ni ska trivas under era år här på
KTH. Trivseln bygger ju mycket på
Jag hoppas att ni har
vänskapen.
uppskattat mottagningen i åtminstone
någon del. Synpunkter mottages tack
samt. Jag är inte mer insnöad än att
jag vet att den versamhet som många
uppskattar så mycket, inte passar an
dra. För att göra mottagningen ändå
bättre krävs att åsikter kommer fram.
Än en gång, hjärtligt välkomna..
Vänskapen som grundas under våra
år på KTH kan vara länge. Ett be
vis på det är två besök i Tolvan den
senaste tiden. Det första bestod av
de E-teknologer som åkte på studieresa

1978. De träffas årligen en helg un
der varierande former (vandring, stuga i
skärgården etc). Det andra var E48'orna
som skulle ha middag med anledning
av 40-årsjubileet. Fördrinken intogs
i Tolvan med delar av styrelsen och
Skaenderiet. Mycket är sig likt, och
de grånade sjöng med, så gott minnet
tillät, i Hallenvisan.
Tack och lov hade styrelsen drab
bats av städdille dagen innan E48'ornas
besök. Skärpning. Var och en tar
undan sitt skräp och städar efter sitt
kalas. Det är dessutom tillåtet att ta
bort även det skräp som någon annan
"glömt". Ingen är anställd som städare
på sektionen. Tomflaskor på området
bör vi också bekämpa.
När ni läser detta har sektionen
haft en information för ettan och
Oktober-SM (sektionsmötet) har valt
en valberedning ( ordförande är själv
skriven). På SM den 6'e December skall
nämligen nya funktionärer väljas. Jag

hoppas innerligen att alla som är in
tresserade av någon eller några poster
anmäler sitt intresse spontant, t ex med
avsedda lappar i styrelsens brevlåda.
Det är nämligen så här, att få anmäler
sitt intresse, men de valberedningen
frågar, tackar sällan nej till en nominer
ingen. Just det, nomineringen, för
på SM kan vem som helst ställa upp
som motkandidat. Av erfarenhet kan
jag rekomendera ett engagemang. Det
är allmänt roligt men också lärorikt
och ger många nya bekantskaper som
efterhand kan utvecklas till god och
långlivad vänskap.
Slutligen lite lånad visdom :
- "Låt dig inte lockas in på dygdens
avvägar"
(signerat Osquar Wilde)
Lev väl, lev ut.

Vaghultar'n

Arkivariens önskelista!!
*

Algebra - tentor och ks:ar från 85, 86,
87 och 88

* Envarre - tentor och ks:ar från 85 och
86

*

Elnät 1 - tentor av alla slag

*
*
*

* Programmeringsteknik - Ny kurs, de
tentor som givits
* Flervarre - tentor och ks:ar från 88

*

* Funk - tentor från 86, 87 och 88

*

* Vektor - tentor från 87 och 88

*

* Mat met - tentor från 87 och 88

Vad ska arkivet vara bra för?
undrar kanske en intresserad etta. Jo,
där hittar man gamla tentor som man
Fysik - tentor av alla slag
kopierar på 12:ans kopiator. Sedan
Indek - ny kurs, de tentor som givits sätter man sig och svettas över kopiorna
Mat stat - tentor och ks:ar från 85, under tentaveckan. Och se, tentan går
galant. För att underhålla denna un
86, 87 och 88
derbara inrättning skänker man sedan
Kraft - relativt ny kurs, tentor från villigt av de egna gamla tentorna på det
våren 87 och framåt
att arkivet alltid må vara aktuellt och i
form. Tentorna läggs i brevlådan i
god
Halvledarkomp - här behövs det mesta
12:an med texten " Till Arkivet".
Tentor av alla de slag från de olika Stor tack till dem som redan nyttjat den
inriktingarna. Själv går jag tele och nya brevlådan. Sist ett ord på vägen till
har därför svårt att få tag i tentor den som känner sig träffad:
från de andra inriktningarna.

* Numme - ny kurs, de tentor som
givits

GE FAN I ATT STJÄLA TENTOR!!
Hej Hopp

Arkivarien
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(StudieNämndsOrdförandensORD)
ESN å sånt-Vaedefönåt
ESN står för Elektros StudieNämnd

och består av alla teknologer som kom
mer på ESN-mötena, det vill säga de
som har ideer och synpunkter på utbild
ningen. För att göra arbetet smidigt
har ESN en hög funktionärer som ord
nar mötena, fixar kursnämnder och ser
till att ideer och synpunkter vidarebe
fodras till de som bestämmer över ut
bildningen.

ESN-möten hålls ungefär 1 gång per

period.
Mötena är till för att alla
skall kunna säga sin åsikt och/eller
höra andras. Vi äter en utormordentlig
middag under trevliga former. ALLA
är välkomna!!!!! (matlista i 12:an)

KN står för Kursnämd och om sådana
kan man läsa om på annat ställe i denna
eminenta tidning. Kurnämnderna sköts
av ESN-funktionärerna.

Ulf Rydin,

SNO
LNE är en förkortning av LinjeNämnden (StudieNämndsOrdförande)
Elektro och består av folk från hög Försöker hålla ihop arbetet i ESN. Är ordförande på ESN-mötena där han pratar
skolan, representanter från näringslivet, mest. Sitter också i sektionsstyrelsen.
och ett antal teknologer. Linjenämnden
har det Övergripande ansvaret för vår
i tentaveckorna och längre "åter Sist men inte minst:
utbildning, de beslutar om t ex t i m 
hämtningsperiod" innan man kom
Årets Lärare
Till:
planer och andra viktiga saker ...
igång med studierna igen.
på Elektro
resten får du veta på ESN-mötena.

Hänt sen sist:
Kårlånet finns nu 1 en 2000-kronors
version att ta till då yuppiedrömmar
na går i kras.
- Institutionerna elmät och reglerteknik
skall gå ihop och bilda en lnstitu
tionsgrupp liknande den som finns på
kraft.
- Linjenämnden beslutade i går (28/9)
att tillsätta en arbetsgrupp som skall
syna kursen i industriell ekonomi i
sömmarna, kursen, som går i 2:an,
är inte direkt den populäraste på
elektro.
- Vi hade studinämndsmöte 28/9 och
där beslutade vi, bland mycket annat
att:
* Vi ville behålla vårt system med
8 perioder, vi trodde att färre pe
riode skulle ge hårdare belastning

* Definitivt NEJ till färre omten
tatillfållen, detta skulle slå my
cket hårt mot teknologer som kom
mit efter med tentorna och ligger
ur fas. Dessutom trodde vi inte
att man skulle spara några pengar
eftersom eleverna skulle bli kvar på
teknis längre istället

* Algebrakursen togs upp, en extra
kurnämnd skall hållas där vi skall
prata allvar med kursansvarig och
studierektorn på matteinstitutitio
nen
* Johan Eriksson E-87 valdes in som
teknologrepresentant i linjenämn
den, han lovade att kämpa hårt för
allas bästa.
- Nästa ESN-Möte blir torsdag 27 ok
tober 17:15 i tolvan, då skall vi bland
annat disskutera icke tekniska ämnen
på elektro.(miljövård, ekonomi,
språk... )
VÄLKOMNA!
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GERHARD KRISTENSON TET
Gerhard har de senaste åren hällt före
läsningar i TET del 1 och 2 och har vun
nit teknologernas uppskattning genom
sina välstrukturerade, pedagogiska och
entusiastiska föreläsningar. Han har
dessutom en ovanligt välvillig inställning
till teknologer, som bland annat visade
sig när han för något år sedan lät sig
övertalas att hålla TET del 2.
Ett särkillt hedersomnämnande för
tjänar Patrik Edsparr som är assistent
i en- och flervariabel. Han har lyckats
göra dessa övningar både roliga och
interessanta vilket är en prestation.
Det var allt för denna gång

SNO/Uffe Rydin

effiissiffl

Robert Ekengren, viceSNO, SU

representant

(vice StudieNämndsOrdförande)
Är SNOs högra hand. Sitter dessutom
i studiutskottet, som är kårens beslu
tande organ i studiefrågor. Där träffar
han folk från andra sektioner och ut
byter nyttigt skvaller.

Klas Ahlin, Tavel-nisse
Hans ansvarsområde är litet (ca 4 kvad
ratmeter, han sköter studinämndens
båda anslagstavlor.(en i tolvan utanför
funkrummet och en utanför El)

Lars Wallen, Kn-ansvarig åk 4
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Richard Anderberg, ESN-Sekret
(Elektros StudieNämnds Sekreterare)
Sitter och skriver på ESN-mötena, fixar
även dagordningen och sätter upp kal
lelser.

Ki Blomquist, IS-nissa
(lnstitutionsSt yrelse-nissa)
Utser de lyckliga människor som får
sitta i olika institutionsstyrelser.

1

Lena Helge, KNORR

Åsa Danielsson, Kock

(KursNämndsORganisatöR)
Leder, organiserar och Övervakar kurs
nämndsverksamheten med stor energi.

Ger ESN-mötena ett gastronomiskt in
nehåll som saknar motstycke på Teknis
(dessutom är det gratis)

Peter Werelius, KN-ansvarig åk 2

Karin Sandwall, KN-ansvarig åk 3
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KN-Info

Nu närmar sig den första tentaveckan
för terminen, för några av oss även
den första tentan. Själva tenterandet
markerar ofta slutet på en kurs och då
om inte förr börjar man fundera Över
kursuppläggning, innehåll mm. Kanske
är det något som skulle kunna ändras
till det bättre?
Här på teknis har vi genom kurs
nämnderna utomordentliga möjligheter
att påverka vår utbildning. En kurs
nämnd skall hållas minst en gång per
kurs, då träffas kursansvarig, teknologer
och ibland äve_n andra i kursen inblan
dade.
För varje årskurs finns en årskurs
ansvarig som ansvarar för att KN-möten
hålls efter varje kurs.Denna person har
delat in läsåret i några KN-block bestå
ende av 3-5 kurser och för varje block
engagerat en sammankallande teknolog.
Hon eller han bestämmer tillsammans
med kurs- ansvarig tid för KN-mötet.
Dessutom informerar samman- kallande
teknolog Övriga teknologer i "blocket".
Å1skursansvariga är:

Åk 1 : utsedd när Du läser detta. Se
studienämndens anslagstavla
tolvan eller utanför El.

Åk 2
Åk 3
Åk 4

Peter Werelius E 87
-

Karin Sandvall E-86

Lars Wallen E-85
Utser inriktningsansvariga, vilka
inom sin inriktning fungerar som
tidigare beskrivna årskursansva
nga.

Om man tidigt tycker att något fungerar
dåligt är det bra att ordna ett KN
möte på en gång. Kontakta gärna mig,
Lena Helge E-86, eller årskursansvarig
om det skulle bli problem.

MED HOPP OM STADIG1
FÖRBÄTTRAD UNDERVISNING
Eder

Den reviderade och utökade upplagan av

emissiiffioos Öppettidsguide!
Kolln frnnut in de nyn institutionernn i EKC (ElKrnftCentrnm) som tillkommit:
Elektriska Energisystem, Kostruktionsteknik för ELAnL,Elektronisk Elmotordrift, Högeffektelektronik,
Elektriskn mnskiner och Krnftelektronik & Industriell elektroteknik

För ntt kommn fram på tfn knn det varn smart att före de fyra siffrorna slå 790. Bor man
långt bort dessutom 08-.
Alla dagar

TET

- "-

TTT
(Tentavisning)

"-

TdE

- "- �

TDS

- "- "-

Elmnt
Mikrovåg

- "-

(Elektrum)
EI.Energisyst.

"-"

ELnnl
El. Elmotor

--

Högeffektel.
Elmnsk.&Krnft

"-

09:00.10:30

8196

10:00-16:00

8436

10:00.11:30
09: 45-10:30

7801

13:45-14:15
09:00-11:15

7851

09:30-10:30

8444

09:00-11:00

8653

7860

(Ännu oklart)
09:30-10:30

7750

09:30-10:30

7759

09:30-10:30

7739

09: 30-10: 30

9032

09:30-10:30

1716

09:30-1 0: 30

6508

Acc.teknik

Mn-To

09:00-15:00

7728

Tnlö+Mus.nk

Alla dagar

08:00.16:00

lnd.elektr

- "

-

Plnsmafysik
Mntte

- "- "-"

NADA

Mek
Fysik

T i To

Kontorstid!

7686

09:00-11:45

8050

13:30-15:00
09:30.11:15

8176

11 :00-13:00

7070

09:30-11: 15
13:00-14:15

Teor.Fysik

Mn-to

09:45-11:15

7280

R�gler

Alln dagar

09:00-10:30

7322

-"

-

lndek
StvlE
Knrexp

10:00.11:30
12:00-15:00

Alla dagar

10:30.12:30

Mn-To

13:30-14:30

8487

Posten

Alla dagar

10:00.16:00

Bibl.lnnexp

Mö.-To

09:00-19:30

7087

Fre

09:00-17:30

7088

Alla dngnr

11:00-16:00

Komp.{.

"- --

Kilrmatsnlen
Grillen
Cnfe
Korvkiosken
Rest. Borneo

10:30-13:45
10:30.19:00
09:00. 21:00

Sö-To

11:00-24:00

F r -Lö

11:00-01:00

Mä-To

09:30-22:00

Fr

09:30-23:00

Lö

12:00-23:00

Sö

13:00-22:00

Si:i;tn T-bnnn:

- "-

Alla dngnr

Downt.own
Norrut

KNORR

00:05
23:54

Fler rö.ttclser e1notta.ges tncksa.111t.

Johan

(Kurs NämndsO RganisatöR)

Lena Helge E-86
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Hej igen
Om Stipendier

Om studievanor

Teknik i U - land

Stipendier finns det gott om.
Det
gäller bara att hitta dem. På studie
vägledningen har vi en pärm med sti
pendier. H åll även utkik på vår an
slagstavla utanför E 1. Ett synnerligen
attraktivt stipendium erbjuder SIDA
för dig som är intresserade av att. ex
jobba i U-land. Kolla på vår anslags
tavla. Sista ansökningsdag är den 1:e
November.

Studievanekursen har startat när du
läser detta. Fler grupper startas om
intresse finnes. Erfarenheten visar att
intresset är stort. Är du intresserad så
ska du komma upp till oss på studie
vägledningen.

Det har förekommit rykten, ibland un
derbyggda av skenfakta, att man för
att få läsa kursen "Teknik i U-land"
( CC- 1 1 7) måste ha läst " Allmän U
landskunskap (CC- 1 1 2 ) . Så är natur
ligtvis inte fallet utan det går bra att
läsa vilken av kurserna man vill och i
vilken ordning man själv Önskar. Ovan
nämnda förkunskapskrav dementeras all·
tså å det besfamdaste.

Om övningsgrupper
Du som går i tvåan eller trean har
kanske märkt att övningsgrupperna har
förökat sig. Tanken är att göra grup
perna lite mindre så att du kan få mer
personlig hjälp. Det blir lite knepigt i
början men sånt där brukar lösa sig med
tiden.

Om namnbyte på kurs
Datorer och realtidssystem har bytt
namn till Programmering av parallella
system samt blivit en poäng större (nu
5p). TDS har bokat plats på kursen för
samtliga elkraft-4:or. Är du icke sådan
men vill läsa kursen så ska du ta kon
takt med institutionen. Kursen kom
mer att finnas på valblanketten inför
vårterminen.

Det var allt för den här gången, vi ses.

Tommy , K a rin , Alf , Anders

Wi'-J Sl\JER
A1T DET '

BUR V1NltR_
SNAR,
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Hoftorskätnbetet deklatnerar:
Vi vill meddela att alla fiskar har mått
jättebra under sommaren. Detta trots
Ämbetsinnehavarnas sporadiska från/
närvaro. Vissa fiskar har förvisso ki
lat om hörnet av ålder. I stort sett
har sektionens realfiskkapital klarat sig
bra, mycket tack vare att våra tidigare
dragplåster, de oranga Platysarna, har
nedkommit med avkomma i stor skala.
För nytillkomna, och mindre nytil
lkomna men inobservanta, sektionsmed
lemmar kanske vi skall upplysa lite om
oss själva och vår verksamhet. "Vi" är
alltså Hoftorskar å Elektrosektionen, på
vulgärsvenska ungefär Aqvarieskötare.
Detta ansvarsfulla och traditionstyngda
Ämbete innefattar allt från renhållning
av fiskarnas värd "till mer sofistiker
ade saker som utvecklingsverksamhet
(R&D) inom gastronomin. Med jämna

mellanrum publiceras resultat av denna
verksamhet i Emissionen.
Till vår hjälp har vi en nästan
skrattretande låg budget, med tanke
på verksamhetens betydelse för sektio
Nu har
nen och dess medlemmar.
vi dess11tom fått konkurrens, om än i
ringa omfattning, av några förvirrade
slöjstjärtar som simmar omkring i en
glasburk uppe i Karins fik. Vi känner
oss Övertygade om att alla E-Osquarulda
känner stoltheten prunka i sitt bröst
när de skänker Aqvarium en tanke och
en slant {se sparbössa strax vänster om
Aqvarium ) .
V i har i ett tidigare nummer förkla
rat oss villiga att ta emot bostadslösa
fiskar. Detta galanta erbjudande står vi
givetvis fast vid, men Ni är j ättesöta om
Ni kontaktar oss innan Ni släpper ned

fiskar i Aqvarium. Någon hjälpsam själ
har under höstterminens första veckor
pluppat i ett par förmodade Sumatra
barber i Aqvarium. Som alla fiskfan
taster säkert vet tycker dessa djur om
att tugga på andra fiskars fenor. Vi har
därför skänkt dem vidare till STVL-E,
som inte har så otroligt många fenor
kvar i sitt akvarium efter sommaren.
Alltså, om Du har någon liten fisk
Du vill donera till Aqvarium eller något
annat på hjärtat så tala med oss:

Anders Stenkvist
Niklas Ferm
Karin Sandvall
Georg Sandholm
Om inte, lev väl, be nice to our legless
friends.

Tänk om Hoftorskarna inte funnes . . .

Ny Digitalteknik

---m-

-ID-

DIN 4711/08-15

--[>---[){::»-

WHY
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8 BIT COMPLICATOR

INPUT
KAPUTT

INVERTER
P ERV ERT ER

u
BUT

4 BIT BARCOUNTER

LATER
MAYBE
RARELY
PERHAPS
CASUALLY
POSSIBLY
SOMETIMES
NOW A N D THEN

PIPELINE
REST

8

GLAS
1/2 PINT
PINT
BARREL
SAN ITARY

Det lilla extra

PRIPPS ROYAL
LATTOL
••

••

@
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SRKB-89:s , r uta

Under den här rubriken kommer Du i varje num
mer av eifiirifi_�!!_�II att kunna läsa om Studiresan till
Japan & Sydkorea som vi i fyran (ungefär) skall
göra i september 1989.
Hoppas det inte finns någon kvar som sitter och
gråter Över att anmälningsdatum har gått ut.
Sorry, sista brevlådetömning har redan varit.

Härnäst på programmet står i skrivande stund
Temadagen om Sydkorea. Den äger rum torsd
27 okt i sal E5 kl 09.00-ca 14.00 Flera inbjudna
talare kommer att berätta om Sydkorea ur olika
synvinklar och förhoppningsvis är E5 fylld av
hugade lyssnare från näringslivet samt förstås av
oss själva. I pausen ca 11.30 kommer det att finnas
möjligheter att titta på vad ett koreanskt företag
kan ha att erbjuda samt, förstås, öl&mackor.

Företagskvällar är en annan högaktuell punkt.
När Du läser detta har Du antagligen upplevt Din
första kväll med FFV och vet vad det innebär.

Du som inte skall med på resan vet kanske inte
att Du får komma och lyssna på föredrag om olika
presumptiva arbetsgivare? Jodå, det är bara att
komma. · Håll ögonen Öppna för den information
som kommer att finnas anslagen lite varstans. En
praktisk detalj: om Du är intresserad av öl&macka
i anslutning till föredraget måste Du säga till sekr
för SRKB-89, Katarina Cedermark E-85, senast 1
vecka i förväg.

Delinbetalning nol, 2000:-, skall vara inne senast
881015 och betalas in på särskild hg-blankett
som finns i skåpet. Delinbetalning no2 och no3
kommer preliminärt att ske i januari resp april.
Glöm inte att kontinuerligt ta del av den infor
mation. som kommer att finnas i och på dörren
till skåpet och genom att snacka med Dina " co
travellers"

Till sist ett meddelande från TiggC Pär Bergsten.
Fortsätt att tigga i samma takt som hittills.
Minst!
Prognoserna idag, 28sep, ser bra ut.
Mycket är på gång, men ännu är det bara toppen
av isberget som skönjes.

Vi Önskar oss LYCKA TILL i fortsättningen också.

Mvh Sekr Katarina Cedermark

APROPA ELEKTROS NYARS-/VARBAL
0

0

Mitt i allt det positiva som skrevs i
recensionen av nyårs-/vårbalen i förra
numret av Eminenta Bif�s�iRUe/1 måste
dock några kritiska (och tyvärr även
negativa) synpunkter påpekas.

O

och efter balen var genomgående sam
malplacerade med sin hippie/sent 70stämmiga i att:
Kan man inte spela en
-" Det hör till traditionen att utbringa tals-image.
Konungens skål och att sjunga Nation någorlunda bra vals kan man väl ändå
alsången."
ha så mycket självkritik att man har en
riktig vals inspelad på ett kassettband
Vad
man
sedan
anser
om
Monarkin,
* Dålig och slapphänt stil att inte ut
sedan spelar den! Det hade varit
ooch
O<'h
dess
bevarande,
har
i
detta
fall
bringa Konungens skål med efterfölj
...
en
underordnad
betydelse.
Vi
studerar
bättre
ande utsjungande av Sveriges Nation
ju
ändå,
som
bekant,
vid
KUNGLIGA
.
alsång
Annars var maten mycket smaklig,
Tekniska Högskolan!
balens inramning festlig, Osqulda un
Vid påpekande av ovan till balens "ak
Den som tar illa vid sig av att Sveriges derbart vacker och efterköret dansant.
tivitetsledare", herr BV, under balens
Nationalsång även sjunges utanför idrotr··
•
middagskaffe erhölls svaret:
Tack PR 1or
en t rev 1·tg bal Jag
·
ser redan
.
tsarenorna, har fatt
nagot
om
bakfoten
.
- "Jag har tänkt på det men det finns
fram emot den .30:e apn.'I' 1 98 9. M
. ed
kanske de som tar illa upp"
* Att få dansa vals i högtidsdräkt är Nationalsång och Kungens skål !
något man inte gör varje dag.
VADÅ TAR ILLA UPP ???
Trevlig Höst
Därför var det lite av en besvikelse med
De som undertecknad frågade under
"dansbandet" (?) som verkade något
Fredrik, E-86
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En civilingenjör som
säljer
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"Nu vet jag var skåpet ska stå"

"Jag har just upplevt några av mina mest spännande och avgörande år. Tiden efter
högskolestudierna. Nu har jag fått testa om min utbildning håller, om allt pluggande vid
högskolan var värt mödan och om framtiden är lika ljus som förr.
Med maskinteknik och marknadsföring i bagaget kom jag till Ludvika och Asea
Distribution hösten 84. Det skedde via ett tidigare exjobb för Asea Switchgear. Jag fick
jobb på projektsidan och ordentlig produktkontakt redan från början. Så ville jag ha det.
En ordentlig grund att stå på innan jag jag hamnade på försäljningen. Under ca 2 år fick
jag börja arbeta med mellanspänningsställverk, bl.a en nyintroduktion. Jag fick lära mig
företagets rutiner och produkter. Jag lärde känna många människor och fick en bra start
för att jobba internationellt.
Nu är jag på försäljningsavdelningen och ingår i en grupp på tre personer som ansvarar
för Asien. På min lott ligger bla. Kina, Taiwan och Thailand. Vi jobbar mot ABB:s
dotterbolag därute och gör allt för att stötta dem med offerter, säljhjälp, teknisk
konsultation etc. Ofta kommer vi med egna lösningar som givetvis förankras på
konstruktionssidan. Vi suger också upp information för att skapa förutsättningar för
produktförbättringar och nya produkter.
Jag finns idag på ett företag som gett mig möjligheten att använda min utbildning rätt.
Det är dessutom ett företag i ständig förändring. Det skapar möj ligheter.
Det var inte svårt att välja Asea hösten 84. Att välja.ABB idag borde vara ännu lättare.
Ulla-Mari Gustafsson, 27 år, kommer urprungligenfrån Småland. Som naturvetarefrån
Växjö kom hon 1980 till LiTHoch linjenför industriell ekonomi. Det kändes bra attfå
kombinera ekonomi och teknik redanfrån början. Efter exjobb på Asea Switchgear och
projektjobb på Asea Distribution arbetar Ulla-Mari nu påförsäljningen på ABB Distribution i
Ludvika, där hon redan märkt att ABB kunnat erbjuda henne ett arbete som passar hennes
utbildning. Hon arbetar medförsäljning av mellanspännings- ställverk till Asien ochfår en
utmärkt möjlighet att kombinera sitt ekonomi- och teknikkunnande i internationell miljö.
ASEA BROWN BOVERI är världens störstaföretag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsälTning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVERI, inklusive Räk/gruppen, 35 000 medarbetare inomforskning, Till·
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommune,:
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

All
ASEA BROWN BOVERI
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Boktips:

av Kim Stanley Robinson

ICEHENGE

Tä n k er ca 300 å r fra måt i tiden. D å har m ä n niskorna en livslängd på ca 500
år. Mars har koloniserats, och styrs av U S A och S ovjet tillsa m mans. Styret ä r
totalitärt, och kombinerar det vä rsta a v båda system. I denna framtid utspelar
sig lcehenge. ( Behöver jag påpeka att detta är Science Fictio n ? )
Det är svårt att förklara vad det är
som är så bra med denna bok. Ytligt
sett består den av tre löst sammansatta
noveller som utspelar sig i framtiden.
I del el. t ( år 2248) får vi följa Emma
Weil på en malmbrytningsexpedition.
Hon är expert på de biologiska system
som försörjer rymdskeppen med luft,
vatten och mat. På detta rutinuppdrag
nppstår ett myteri mot styret på Mars,
men Emma vill inte dras med trots att
hon egentligen är emot det.
I del två (år 2547) följer vi Hjal
mar Nederland, arkeolog . Han försöker
ta reda på sanningen om det uppror
som var på Mars i samband med my
teriet på Emmas skepp, 300 år tidigare.
( Bla blev hans födelsestad förstörd.)
Den första forskningsexpeditionen till
Pluto upptäcker ett gigantiskt monu
ment konstruerat i isblock (Icehenge)
men uppenbarligen byggt av människor.
Hjalmar försöker koppla ihop detta med
upproret. på Mars, och Emma Weil.
I del tre slutligen (år 2610) är en
ättling till Hjalmar huvudperson, Ed
nwnd Doya. Han försöker finna en
alternativ teori om Plutomonumentets
tillkomst, och han reser så småningom
dit med en ny forskningsexpedition.
Förutom Icehenge har Kim Stanley
R obinson skrivit The Wild Shore (en
efter kärnvapenkriget bok) samt The
Memory of Whiteness ( om en framtid
där solsystemet är byggt kring musikens
styrka och tjusning). Han är känd även
fiir sina noveller, som finns samlade i
lila The Planet on the Table.
Han
är född 1 952 i USA, och har studerat
Litteratur vid UCLA. För närvarande
författar han på heltid, och är bosatt i
Schweiz.
Det som gör boken värd att läsa
är dels den utmärkta personbeskrivnin
gen, dels den djuplodande beskrivnin
gen av Hjalmar Nederlands forskningsar
lwf, e.
PPrsonema känns verkliga, och är
intressanta att läsa om. Den värld de
utsätts for är in te lätt. Minnet klarar
inte den extrema livslängden, utan när
det överbelastats, försätts vederbörande
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i ett permanent chocktillstånd.
Det är livslängden som möjligjör
långa resor till andra planeter, men
den är också upphov till personlighet
skriser, t.ristess och tvivel. Detta drab
bar också Hjalmar i dennes sökande
efter sanningen i arkivstaden Alexan-
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dria. Svårigheterna att hitta dokument
i arkiven är stora, eftersom nästan allt
är hemligstämplat eller förstört.
Betyg: Utmärkt. Jag rekommenderar den.

83LLMVN.

Vi kommer till KTH :s ARMADA 2-3 nov
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TJINGELING
O S QULDA o O S QUAR !
När detta läses har D u förmodligen allaredan avnj utit/genomlidit nOlle
gasquen, PResqutt och annat. Vi hoppas detta varit angenämt - dock: Har
Du synpunkter eller förslag på PR:s framtida arrangemang/inriktning blir
vi glada om du framför synpunkter på oss och på våra kalas. Det är ju
faktiskt för Dig elektriker som vi fixar kalasen. Phästerna kan därigenom
bli (ännu) bättre.
Framöver skall almanackan ifyllas med:
28/10

PResqutt

11/11
25/11
26/1 1
1/12
12/12

PResqutt
PResqutt
Höstphäst
Sångartäftan
LussePResqutt

Besök en kyffig stockholmskrog från 1780-talet
och sjung med Bellman i hans alster. Tunga wijn
ångor, bubblande bira, sPRudlande beckasiner och
sPRit(t)ande rudor.
Förhoppningsvis tillsammans med M-sektionen.
Valhall ordnar pub.
En storslagen masquerad å hemlig lokal.
Förkör - Efterkör - Fira resultatet
Stor sittning med traditionellt god j ulmat,
blubblande kall bira och snygg personal.

Till årsskiftet kommer stora delar av PR att sluta så framöver behöver vi
nya krafter. Att fixa phäster på Elektro är skojigt men kräver också en del
jobb. Så är Du en eldsj äl som vill lägga ned lite (mycket) extra tid på att fixa
schyssta kalas med djävlar-anamma så tala med någon av Klubbmästarna.
PRogramrådet består av dessa snygga människor:
PRisse Per Willars E-86
PRisse Jacob Norrby E-87
PRisse Nenne Jakvik E-86

PRissa Åsa Danielsson E-87
PRisse Sara Leggese E-85
PRissa Elisabeth Larsson E-86

KBM Uffe " Apan" Strömgren E-86
KBM Martin " Fet" Wennberg E-85

Lusse PREsquttet närmar sig . . .
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JUNK FOOD!
Ibland h a m n a r m a n i så pass trä ngda lägen att man inte lä ngre kan äta
för att det är kul utan för att m a n måste. Det ä r h ä r som hamburgarna
brukar kom m a in som ett starkt a lternativ

I
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Sa y Cheeeeseburger!

P.ifiiii_!j_q@!l skickade ut 4 man på stan för
att inhandla lika många hamburgare,
naturligtvis under största sekretess. Vi
hade valt ut en centralt belägen restau
rang ur var och en av de 4 största
kledjorna - McDonalds, CLOCK, Big
Burger & WIMPY -. Vi bestämde oss
för en modell i samma pris-, storleks
& skatteklass, Big Mac, Big Clock etc,
och för att lättare kunna bedöma en hel
måltid inköptes varje kedjas "stripes" .

Hamburgare
Burgarna forslades till testlokalen i när
heten och där åtskiljdes testpanelen
från maten. Protokoll ritades upp och
varje hamburgare packades upp och
splittades i fyra delar som värmdes
Om embalupp i moderiktig ugn.

15

b-

l�

Nr 6-88
laget kan sägas att Big Burger hade
den överlägset bästa inpackningen och
likaså den stötsta påsen. Men,men ...
Burgarna bars in i testrummet och
det kladdiga provandet utbröt. Var och
en skulle dels uttala sig om hambur
garens karakteristik, sätta betyg enligt
standardskalan 5, 4, 3, U och kanske
försöka sig på en gissning om märket.
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Borgarbetyg
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Resultat
Vad gäller karakteristiken kan panelens
intryck sammanfattas enligtföljande:

Wimpy: Hamburgaren med mest
lök- och kryddsmak, en ganska fräsch
sallad men med dålig stadga. Köttet
fick från flera håll omdömet skosula...

-

McDonalds

Big Burger

Clock

Wimpy

Patrik

4

3

5

3

BELLMAN

3

4

5

3

Bengt

4

5

3

Mats

4

5

u

u

Delegat

En knapp seger för Big Burger tätt
följda av McDonalds med andra ord (
katastrofalt resultat för Wimpy! ). Be
tyg 5 betyder i sammanhanget snarare
godast än god, vilket tål att påpekas.

French Fries
Dags för stripsen! Förfarandet var det
samma förutom att de inte klövs i fyra

(lock: Även denna hade en stark
smak av lök, men ett bättre köttstycke
och färskt bröd vilket visar sig
poängsammandraget.
Big Burger: En av vmnarna
sammandraget trots att två av del
egaterna anmärkte på skumt kött.
Det stora brödet och en väl tilltagen
sallad tillsammans med den godaste
dressingen ger den ändå en topp
placering.
McDonalds: Hamburgaren med
mest dressing och av allt att döma
godast kött. Den tappar främst vad
gäller brödet, som var segt och torrt,
och en lite tråkig sallad.
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3

delar utan testdelegaterna fick nöja sig
med en ungefärlig fjärdedel av det som
var kvar efter " visst spill" i köket.

Resultat
N ågot tal om att dela ut n ågra 5:or
var det verkligen inte . . . Det mesta var
dåligt. Sälta, Smak, Spänst ...

-·- ..•

---...
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Vad gäller ?

Om du äter hamburgare:

- Kolla så att du inte är på Wimpy

- Fundera på vad du egentligen tycker
om personerna i testpanelen, gå in i
tabellerna ovan och se efter var du
borde vara

- Glöm att potatis är nyttigt, käka en
glass istället

Hamburgare och Coca Cola är bra
mat för idrottsmän
Patrik Sjöberg, konsument

Med kniven
Utanför mikrovågsugnen
Vid protokollet
Bakom kameran

I mörkrummmet
På tangentbordet

Dålig spänst

För eifii�i�@"

Johan

Strips-betyg
McDonalds

Big Burger

Clock

Wimpy

Patrik

4

u

3

3

BELLMAN

11"

11"

11"

11"

Bengt

4

3

3

Mats

4

3

3

Delegat

Inget vidare alltså .

u
u

Q lickomaten
- vad är d et 1
Som ni kanske lagt märke till vid de
senaste presqutten så har vi fått en ny,
förhoppnings.v is uppskattad, attraktion
i 12:an. Vi hoppas kunna presentera
nya fräscha bilder varje presqutt.
Tanken är att alla på vår sektion
skall kunna se lite bilder från alla möjliga
och omöjliga evenemang som vi genom
lider tillsammans.
Även om man inte råkar vara på plats
(fysiskt eller psykiskt) just när det hän
der kan det ju vara kul att se vad som
hände och även om man var med kan
det ju vara kul att väcka lite gamla min
nen till liv.
Så vad vill vi med denna reklaman
nons egentligen ?
Jo, att just du skall plocka fram din
dammiga kamera och ta några justa di
aplåtar av dig och.. dina E -polare när ni
har som roligast. Aven äldre bilder som
handlar om vår sektion lånar vi gärna
av dig för att ocensurerat visa i qlicko
maten.
Väl mött i tolvan av qlickomaten, och
du. . .
. . . visst är det kul med bilder. . .

Anders Sellin E87
&.
Hasse Bjurström dito.
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efrn�siöiieft presenterar:
••

ULF RINGSTROM
efi'Ji Riiiiiöit

fortsätter den suc
ceartade serien om våra
föreläsare. P å fysikinstitu
tionen fi nns Ulf Ringström
som vänligt ställde upp.
Ulf Ringström är en Göteborgare som
tidigt bestämde sig för att bli civilingejör
i elektronik. Skolan var förstås den
Chalmerska slöjdskolan. Intresset för
el härrörde främst ur ett brinnande in
tresse för modellflygplan som styrdes
med hjälp av sändare. På den tiden var
det rörteknik som gällde. Fadern köpte
reläer i USA, böcker slukades i ämnet
men ansökan till Chalmers kom aldrig
1vag. Fadern hade en firma i kemi
branschen och tyckte följaktligen att so
nen borde studera kemi på Chalmers
i stället för elektronik. Kompromissen
blev matematik och fysik i Uppsala.
I Uppsala förärades Ulf med titeln
fil. mag. Därefter var det dags för
militärtjänst i Stockholm. Där fick han
sedan jobb på Universitetet ( det där
annexet lite norr om Maskin). Efter ett
år som giistforskare i Kanada hamnade
han så på Teknis 1971.

D u ser ut att trivas när du
föreläser, gör d u det?
Jadå, det gör jag. Jag har föreläst
i de tre fysikkurserna för Elektro i
många år,och jag trivs med det ännu.
Kursernas innehåll är ju detsamma år
från år, men det händer ju mycket på
den tekniska fronten i dessa ämnena, så
det finns alltid aktualiteter att krydda
med. Dessutom är ju historien i framför
allt Mikrofysiken mycket intressant.

U pplever du något gensvar från
teknologer?
Ja, det är många som visar intresse
och uppskattning på olika sätt. Jag
tycker dock att det är svårt att få
grepp om vad hela årskursen tycker och

En mekanisk verkstad var en av flera Överroskningar på Fysik.
tänker. Det enda jag får av alla elev
erna är j u deras svar på tentan samt
två inlämningsuppgifter. På Fysik och
Data har vi större labbar med rap
portinlämning vilket ger en bättre bild
av hur teknologen tänker. Jag skulle
gärna ha sådant på Elektro.

Många tycker att dina tentor ä r
svåra.
Jag har varit medveten om det länge.
Ungefär hälften brukar klara första ten
Den första omtentan däremot
tan.
brukar däremot många fler klara av.
Franz Cech har märkt samma sak på
sina tentor. Förr bestod tentan av fyra
teorifrågor och fyra räkneuppgifter. Det
märktes dock att svaren på teorifrågorna
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att många lärt sig härledningar utan
till utan att egentligen förstå vad de in
nebar. Jag tycker inte om den sortens
kunskaper. Jag försöker undvika stan
dardfrågor.

Berätta om forskningen på in
stitutionen.
Det här är egentligen två institutioner
varav den ena delvis finansieras av n ä 
ringslivet vilket hittils alla inblandade
varit nöjda med.s · Vi forskar i optik. Op
tiska fibrer är ju på stark frammarsch.
Man kommer hela tiden på nya sätt
att använda dem. Dessutom växer sig
efterfrågan på elektriker allt starkare.
Elektrooptik är ett område på stark
frammarsch. Vi skulle gärna se elever

emissiffi
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från E-sektionen här som doktorander.
Fotografi är en del av den optik vi
forskar på. Kärnfysik är förstås också
en stor bit hos oss.
Vi tillverkar flytande kväve och fly
tande helium som vi säljer till bl. a.
andra institutioner. Vi har även en
liten mekanisk verkstad vilket kanske
förvånar, men den har visat sig mycket
användbar. Vi har även hand om laser
grottan som vi brukar visa upp vid t ex
besök från gymnasieelever.

Vad tror du om framtiden inom
fysiken?
Man trodde ju faktiskt kring sekel
skiftet att fysikens värld var fullständigt
utforskad, men det visade sig vara helt
fel. Man gör ideligen nya framsteg t.
ex. om supraledare eller tunnelmikro
skopet. Det investeras stora belopp
i forskningsanläggningar. Man trodde
ju att supraledning några grader över
noll Kelvin var omöjligt men nu har
man supraledare vid så höga temper
aturer som 90 Kelvin. Detta innebar
att man kunde använda flytande kväve
som kylmedium i stället för det my
cket dyrare heliumet. Betänk den dag
då man åstadkommer supraledning vid
rumstemperatur.

text och bild: Anders Jansson

[!.nder rundvandringen hittade vi en f.d. E-teknolog vid namn Ulf
Ohlander som doktorerade p å Fysik-institutionen.

Vi tackar Ulf för hans vänliga hjälp och
återkommer i nästa nummer.
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Esguadern var snart ett konkret faktum.
Något måste göras, men vad, varför oclJ bur.
D,, i en bastu, föddes iden om en f1ytande. . .
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En f.in flytbryqqa från Svenska Pontonhamnar AE
har just byqgts .ihop

Inqen fatta varfor utom v.i

i

Nycket plank q. ck fo'.rstås åt

Anot/Jer wall on t/Je br.idqe

-·

J

"När man räknar på båtar är det säkrast att
använda flyttal så att Inte noggrannheten
sjunker. För att dessutom undvika bråk
ombord användes företrädesvis
heltal. "
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En bastu för mer än bad
I Finland liksom bos oss, ökar antalet fritidsstugor kraftigt
för varje år och till de flesta som byggs där hör en bastu mycket ofta friliggande. I regel bygger den finländske fritids
torparen denna sauna före den egentliga stugan. På det sät
tet skaffar han sig inte bara snabbt en effektiv möjlighet att
hålla sig ren och förutsättningar .för en rogivande avslutning
på en hård arbetsdag utan också en tillfällig bostad under
byggjobbet. Han får dessutom ett utrymme som senare kan
utnyttjas som gäststuga. Någoi att verkligen ta efter!
Det faktum att man på andra sidan Bottenhavet ännu bar
stora möjligheter att köpa strandtomter är måhända en an
nan anledning till att han så skyndsamt bygger sin bastu.
För det finns väl få njutningar som går upp emot att efter
bastuvärmen kunna kyla av sig i friska havsböljor eller klart
insjövatten.
I Sverige bar vi på den punkten sällan samma goda förut
sättningar. men en enkel duscbanordning är inte heller fy
skam. Många hävdar också att den svala kvällsluften är
fullt tillräcklig avkylning. Och vintertid har vi ju qfta snö
att tiUgå! Om man nu bör till dem som finner behag i ytter
ligheter och med vikingamod vill kasta sig i drivan. Det llr
en individuell fråga. Bastubadandet ska för alla badande va
ra en okonventioneU form av samvaro och skänka ett ren
lighetens välbefinnande som suddar ut stress och vardags.
bekymmer.

Få'rd.iq f6'r champaqnefrukost .'

..

(-Va ere som håiJder ??)

Proveldn.inq qav solf6'rm6'rkelse
och minst 20 kilowatt

Somiiqa förstod dessvå'rre
i
aldr.iq r.itn. nqen . . .

§nuna

J
!
f
tummen gjorde

ru,.,.1,w;.
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Stefan Hansson
Björn Johannesson
Patrik Lindell
Jacob Norrby
Peter Thärning
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Med en SATELLIT högt, upp i det blå ...

Dt·n mycket framgångsrika. VJI{JNGsatelliten .

. . . mäter I nstitutionen för Plasmafysik upp d e elektriska fält som omger vå r jord.
Men m a n utför även experiment med plasma h ä r på K T H . I nstitutionen ligger
mittemot Kemi lä ngs Osquars Backe, men inte så må nga kommer i kontakt med
dem eftersom kursutbudet inte är så stort.
Historik
Redan 1940 blev Hannes Alfven profes
sor, i teoretisk elektroteknik, d å bara
32 år. En uy institution bildades 1945,
inriktad dels mot studerandet av rym
ckn, dels utveckling av nya elektronrör,
nnder hans ledning. Då trodde man att
man kände till "allt" om plasmafysik,
och ute i världen skulle just steget till
utnyUjandet av vätekraft tas. Men
man stötte på fenomen som man inte
hade väntat sig. Detta var i början på
50-tald, och Hannes Alfven hade redan
tidigare framlagt ett antal nya teorier
om plasmats ofta märkliga beteende.
Han lade grunden till den sk magneto
h ydrodynamiken och upptäckte en ny
slags vågor (numera kallade Alfvenvåg
or) för vilket han erhöll Nobelpriset i
fysik 1970. Bland Övriga av Hannes
k()nl. roversiella men nnmera helt ac
cepterade teorier bör nämnas "kritiska
hastigheten" samt du bbelskiktsteoremet
( se fak tam tor).

När Voyager skickade tillbaka data
om Saturnus ringar, kunde Alfven förkl
ara avstånden och de abrupta hoppen
med sina teorier. Tillsammans med
Oscar Klein har han dessutom framlagt
en alternativ kosmologisk teori till Big
Bang.
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Idag tillbringar Hannes Alfven halva
sin tid som professor vid UCSD (vin
tern) och halva sin tid vid Institutionen
för Plasmafysik, som leds av professor
Carl-Gunne Fälthammar. Forskningen
kring fusion är flyttad till en separat in
stitution.
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Det fj ärde tillståndet
Plasma fås vid kraftig upphettning eller
bestrålning av en gas, som dåjoniseras,
dvs sönderdelas i positivt laddade joner
och elektroner. 99 % av all materia i
universum är i pla.smatillståndet, och
förntom stjärnorna är även en stor del
av den "tomma" rymden fylld av tunt
plasma. Från solen strömmar ständigt
plasma ut i form av den sk solvin
den, som kraftigt deformerar jordens
magnetfält. Joniserade partiklar färdas
lii.ngs fältlinjerna, och endast vid pol
erna kan de nå jonosfären, där de upp
fattas som norrsken om de är tillräckligt
många.

Rymdexperiment
Jonosfärens elektriska och magnetiska
fålt har länge kunnat studeras med son
der uppskickade med ballonger och små
rakder, men det var först när man
kunde skicka upp satelliter som plas
mat på högre höjder kunde studeras.
Mätningarna görs med dubbelsondsme
toden, som utvecklades vid KTH.
Det senaste rymdprojektet uttnyt
tjade den svenska forskningssatelliten
VIKING. Mätningarna av elektriska fält
gjordes med dubbelsondsmetoden, och
instrumentet som utnyttjades konstruer
ades och byggdes av Institutionen för
Plasmafysik vid KTH. Satelliten skick
ades upp i februari 1986 och var en stor
framgång, och man planerar nu en ny
satellit (FREJA) med samma instru
ment som VIKING , som ska skickas upp
1992 med Långa Marschen Il, en kine
sisk bärraket. KTH-gruppen kommer
liksom för VIKINGsatelliten ha huvu
dansvaret för elfältsexperimentet under
ledning av Göran Marklund.

Dubbelsonder av denna typ skickas upp med ballong.
Q

...,
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z
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PLASMA SHEET

...,
0

Laboratorieexperiment
Rna halvan av institutionen utför grund
forskning av plasma i rymden, medan
den andra arbetar i labmiljö. Ett stort
utbyte av ideer sker mellan de bägge
grupperna. Nils Brenning som ansvarar
för en del av labbexperimenten berättar
att 1/3 av tiden går åt till labbande,
1/:l till planerandet av nya försök, och
1/3 att skriva redogörelser för resul
taten och åka på konferenser. Nästan
all utrustning bygger de själva i verk
staden.
De flesta av deras experiment är
variationer på två av Hannes Alfvens
många bärande ideer: den kritiska hast
igheten och dubbelskikt. (se separata
faktarutor) På detta område är KTH
världsledande idag.

DPI. magnetiska fältet kring jorden. Obs solvindens riktning.

·

1

\!ift.\tmm.
fl�m·m&l�n enklate·
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ett vattenfall

i otea.n�ni fQ.t att
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9miade att _mycket av ta.B�u:e,• :pe'M åtb.ek
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K u rser
För närvarande finns det två kurser för
e -teknologer, men en ny, allmän kurs i
Rymdfysik på 3p är planerad till hösten
89. Den kommer att behandla skikten
i atmosfären och vår n ärmiljö i rym
den (solsystemet). Den ska ingå i ett
basblock för rymdteknik, som dessutom
ska innehålla 3p i Astrofysik och 4p i
Rymdsystem och rymdteknik.
EJOOl Plasmafysik är valbar för
fysikaliska inriktningen, och den täcker
de teoretiska grundvalarna för den mod
erna plasmafysiken, samt olika teoretiska
modeller för plasmat.
Metoder för
framställning av plasma, samt aktuella
forskningsp�ojekt vid institutionen be
handlas. A ven försöken med fusion
sreaktorer studeras.
EJ 005 Elektrofysik är obligatorisk
för fys. samt valbar för mikro. Här
behandlas elektron-emisson ( ej eiili!i!J.�!!.�ll
samt elektriska laddningars rörelse i
vakuum och gaser under inverkan av
elektriska och magnetiska fält. Elek
tronoptik och gasurladdning är viktiga
tillämpningar på detta. De båda kurs
erna ges i form av föreläsningar, och
brukar samla ca 20 resp 30 teknologer/
år.
Slutligen vill jag rikta ett tack till
Institutionen för Plasmafysik för deras
vänliga mottagande, samt hjälp med
visst bildmaterial.

text&bild:

B3LLMVN.

Ln 1, bu.ppkoppling för att undersöka dubbelskikt.

.Tnstnmientnimmet har tjocka uäggar täckta med kopparplåt för att utestänga de
.slÖ1'n.in.gn.r sorn pla.sma.11,rladdningarna orsakar.

Några tänkvärda ord:
*

De väldiga avståndens hemlighet:
ett steg i taget.

* Some folks are wise
some are otherwise.

* Vi har två Öron och en mun för att
kunna lyssna mer och tala mindre.
* Intelligens:
förmågan att förvandla två gamla
fakta till ett nytt.
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* Uppriktighet är inte att säga allt man
tänker, utan att mena allt man säger.

* En mätt mage tror inte på hunger
Lena

••

0

VAGA VALJA
· V AGOR
0

Frarntidsjobben
finns hos oss !

all)

Televerket

�Radio

Ring
Lars-Åke Nöjd, 08-707 4714
eller
Nils Tullbrink, 08-707 4945
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IA ES TE -pr aktik i Un ger n,
som maren 198 7
Erfarenheter från m i n som- Ordfron t 1986; Ungern - ett land mellan
marpraktik 1 987 sa mlade öst och väst, Håkan Kar!�son, Bo�_biten
Vadde n Vantar,
I en liten reseb erätt else . 1987 ; och givetvis:
t"II

K T H 1986.
IAESTE-jobben förmedlas i Sverige geUngern är et t med våra mått mätt
nom AMS och de tekniska högskolorna. mycke t billig t land så den låga lön
Varje år runt jultid när ansökning stiden som utbetalades räckte väl till kost och
närmar sig kommer affischer upp run- logi på plats men tillät inga kvällsuttom på skolorna. På KTH söker man svävningar av det vidlyftigare slage t
genom arbetsmarknadsut skottet på stu- eller s törre re sor inom landet.• Annar�
dentkåren. Det brukar finnas en stor kan jag bara rekommendera nagra sma
mängd plat ser fördelade på alla världs- helgreseäventyr på egen hand med till
delar. Platserna tilldelas efter e t t poäng- exempel tåg till olika landsändar och
sy s tem där studiepoäng, tidigare ar- spännande vindis trikt som Tokaj eller
.
bete/praktik samt IAESTE-verks amhe t Eger. Ett litet tillskot t av bespanngar
i Sverige meriteras. Fem olika alterna- hemi från Sverige räcker långt. Ja� k�n
tiv får man söka, och det är långtifrån också nämna at t min låga praktiklon
givet att förs tahandsvalet kan tillgo- i nt t> vaT mycket. lägre än_ ordinarie l ön
.
doses. Det kan överhuvudtaget vara för civilingenjörer - det förklarar delvis
svårt at t få en plats före årskurs två på varför i stort sett alla ungrare har mins t
högskolan. Det lönar sig klart a tt satsa två olika jobb.
. .
på li te mer udda länder.
Genom min IAEST E- prakhk_ 1 UngPersonligen så hade jag lyckats skra- ern har jag fåt t upp ögonen for cenpa ihop gan ska många poäng och fick traleuropa, dess historia och dess föl� .
mi t t andrahandsval: Ungern. Närmare .l ag har lärt mig att Ös t inte bara ar
be stämt e tt elektrotekni sk t forskningsin- öst ut an många olika länder, kulturer
stitut, Vill amosipari Ku tato Inteszet, i o ch levnadsideal. Inte min st har jag
Budapes t. Pappersexercisen för som- få tt många vänner för livet från jormarprak tik i Ungern var minimal, inte el e ns alla hörn. Behöver jag säga at t
en s visum behövde s.
jag är enormt glad att jag fick åka till
Det ta institut fungerade i mina Ögon Ungern och Budapest på utlandsprakmer som ett ingenjörs tä tt men pro duc- tik? Bättre IAESTE-land kan bara inte
Mitt arbete finnas!
erande vanligt före t ag.
.
Förut om den k �nphcerade ��g;-rvar mycke t fri t t och själv ständigt, om
_?
någ ot så kanske lite väl kravlöst. Efter skan pratade man paJobbet �fta valdt�t
nån vecka fick jag ett ege t litet projekt god tyska, vanligen betydlig t knacktat t pyss la med i eg en tak t. En in t e gare engelska och i et t fall hyfs�d :ran:
.
alltför k ompli cerad men rolig konstruk- ska. Jag fick mycken g�d tra mg I
�
ti onsuppgift.
teknisk tyska. B o�t sett fr�n de ibland
.
Vill man få li te internationella ny- förekommande smarre sprakprobleme�
heter finn s de t en tunn men d ock engel- var handle�ning�.n mycke � ..bra. Alla �
skspråkig dagstidning i tidningskiosk- en s omgivnmg stallde helhJartat upp �a
skspråkiga frågor eller problem ��an ku�de ha, for
erna, dagliga tysk- och engel
. .
.
nyhetssändningar på rad1on och en hel at t inte nämna den stand1ga oppenheten
del odubbade filmer visas på biograferna för att diskutera poli tik, öst-väst,..ekorunt om i staden. Ett lexikon mel- nomi och andra världsfrågor. OverIan ungerska och engelska är en mycket huvudtage t är det mycket högt i taket i
användbar invest ering som är ojämför- disku ssionsklimatet och eftersom arbetligt bill igast att göra på pl�ts.. �re stemp ot är total t väsensskilt från det
andra böcker med värdefull lasmng ar: svenska finns de t gott om tid till in tresBudapest - europas hjärta, Clas Thor, santa samtal.
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Budape st är en mycket stor stad
med väl fungerande kollektiv trafik. Jag
hade till exempel en knapp timmes
resväg med bus s till jobb et. Staden kan
visa upp ett mycket rikt kulturliv och
en fa ntasti sk hist oria. Människor man
mö ter på gatan är glada och öppna och
man kände sig alltid välkommen som
utlänning. Jag upplevde Ungern som
et t betydligt mer väst- än ös tlik t land
i traditionell bemärkelse. Det enda vi
saknade ibland var kanske en lite mer
allmän serviceanda.
Alla IAESTE-praktikanter i Buda
pest, som mest ett 60-tal, bo dde på
samma studenthem centralt beläget nära
universitet sområdet. Två till fyra de
lade på ett rum. Enklare k okmöjligheter
fanns på varje våningsplan. Vi hade
mycket skoj till sammans och våra värdar
med eldsjälen A t tila i spetsen ordnade
många aktiviteter. Idrot t av olika slag
är et t populärt fritidsnöje i Budapest
och vi kunde ägna oss åt till exempel
tennis, fotboll, volleyboll, frisbee, jog
ging och simning.
Det som gav mig allra mest var nog
a tt få träffa så många olika människor
med så olika bakgrund me n ändå med
så mycke t gemensamt i fråga om ålder,
utbildning och framtidsdrönunar. Givet
vis fa nns det många tillfällen at t bekanta
sig närmare med ungrarna men bland
oss fa nns praktikanter från bland an
nat Polen, Turkiet, Brasilien, Irland,
Jordanien, Iran, I sland, Schweiz, USA,
Väs t tyskland, J ugslavien, Holland, Ca
nada Rumänien och Saudi-Arabien.
Sannerligen e n brokig skara som jag
g jorde många spännande vänner bland.
Jag var lycklig nog at t erhålla inter
nationaliseringsmedel genom LNE på
SEK 4.000:-.
Frågor? Kontakta gärna mig!

Mats Kindahl
Vasavägen 24
171 39 Solna
tel 08_27 66 11
E-81
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Direkta kostnader för sex veckors praktik i U ngern:

Buss Stockholm-Arlanda
Flyg Arlanda-Warsawa-Budapest (LOT)
Båt Budapest-Wien
Tåg Wien-Berlin-Stockholm (genom Östeuropa)
Transitvisum Polen
Transitvisum Tjeckoslovakien
lnternationella studentleg ( öst & väst)
Reseförsäkring (Allmänna Brand spec IAESTE-förs)
Vaccination gammaglobulin
Dubbelbosättning ( 1,5 mån * 900:-)
Mat, logi och småresor på dit & hemvägen etc

28:1 . 1 00:300:681:160:80:70:383:95:1.350:-:-

> 4.247:-

Summa

INFORMATION OCH UPPMANING
TILL ETTAN (OCH ANDRA)
Nu är den tid Över då Ni bara tar emot
av vad äldre teknologer ordnar för Er:
nollningen, försäljningen i 1 2:an, 12:an
som träffpunkt o.s.v.
Nu förväntas Ni dra Ert strå till
stacken genom att engagera Er i sektio
nens verksamhet, 1 2:eriet, fester, nästa
års fadderi, studiefrågor m.m.
Det
behöver inte vara stora tidskrävande en
gagemang, ty många bäckar små. . .
Ni kanske inte anser er utnyttja
sektionens verksamhet så mycket att
Ni kanske
ni måste återgälda det.
inte gillar gasquerna, ni kanske aldrig
besöker 12:an eller på annat sätt k o m 
mer i kontakt med Konglig Elektrosek
tionen. Kanske inte, men något ni
har ut nyttjat 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 verk
liga möjligheter att påverka vår utbild
ning. L ärare lyssnar på oss och det
finns en fungerande organisation som
för fram teknologernas synpunkter.
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.
Elektros Studienämnd (ESN, eller
bara SN) heter vårt organ i studiefrågor.
Med i SN är alla som kommer på SN
mötena, ca 6 sådana hålls per år. SN
leds av StudieNämndens Ordförande,
SNO. SNO väljs av Sektionsmötet, (SM,
det är två S M per termin), dit alla E
tek nologer är välkomna och givetvis
ska gå.
Enligt Konglig Elekt.rosektionens
stadgar, paragraf 5.3, åligger det stu
dienämnden att
- kontinuerligt Övervaka utbildningen
på linjen
- svara på remisser i studie och stud
iesociala frågor som sektionen får sig
tillsänt.
- utse sektionens representant.er i lin
jenämnden (LNE), institutionsstyrel
serna och studieutskottet (kårens or
gan i studiefrågor)
- kalla sektionens medlemmar till Stu
dienämndes sammanträden

former, nya kurser m.m, m.m. Stort
som smått, och det är inte några stel
benta eller högtidliga sammanträden
( dessutom gratis mat).
Linjenämnden Elektro (LNE) har
det Övergripande ansvar�t för ut bild
ningen på vår linje. LNE består av
lärare, teknologer, fack liga represen
tanter och representanter för närings
livet.
Institutionerna, av vilka LNE 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 över- vaka en
eller flera kurser. En gång före och
en gång efter kursen skall nämnden
träffa kur�ansvarig, oftast densamme
som föreläser, för att disskutera igenom
dd mesta· som rör undervisningen, kurs
litteraturen, föreläsningarna och övning
arna. N ärmare information kommer.
Jag vill än en gång säga, " M ånga
bäckar små . . . " , arbetet att vara med i
en kursnämnd är inte bara enligt mig
utan även enligt de andra i kursn ämn
derna, inte speciellt tidskrävande.

På SN-mötena kan allt som berör stu Med vänlig hälsning
dinna disskuteras, kursinne- håll, 160
Elektros Studienämnd
eller 180 poäng (det var på den här
genom Johan Vaghult E-84
nivån arbetet började), examinations-
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Aexecv. err 004A
F å yrkesgrupper har P rogrammerarens
möjligheter att med ett minimum av
ansträngning åstadkomma maximal
skada. Var annars kan en felslagen
$iffra eller ett felstavat ord leda till
så magnifika katastrofer? Vem annan
kan i ett ögonblicks glömska störta ett
helt företag i fördärvet?
Nu skall vi inte se denna Programm
erarens destruktiva potential som något
enhart ni-gativt. Värden utgör ett enda
gigantiskt nollsummespel, och det som
för den ene är förlust, utgör en vinst för
hans nästa. Gör Du bort dig till rasslet
av en miljon klingande enkronor, kan
Du vara övertygad om att det någon
annan som är glad Över denna plötsliga
inkomst.
Tvärtom skall vi yrkesmän som syn
harligen styr världens öden vara stolta
l>V<'T vår roll och möjligheter till dun
dnf.abbar. Låt oss jämföra med tunnel
haneförararens och trafikpilotens yrkes
roller. Båda är De ansvariga för hundra
tals människoliv. Tunnelbaneföraren
är av mekaniska medel förhindrad att
försätta dem i livsfara medans ett enda
felgrepp från trafikpiloten kan bli ödes
digert. Vem frågar jag Dig har mest
betalt av dessa två.
Som tur är för Programmerarens
nattsömn och själsfrid, ställer han eller
hon sällan människors liv på spel. Det
är endast ekonomiska värden som är .i
fara, och genom nollsummespelets allt
förlåtande natur, kan vi inte känna
några moraliska hinder för att göra våra
misstag. Tvärtom är vi underbetalda
med hänsyn till att vår ringa lön är
insignifikant i förhållande till de pen
ningmängder som vi sätter i rullning.
Låt oss därför vinnlägga oss om att visa
vårt inflytande genom att inte alltför
ivrigt och petnoga finna felen i våra pro
gram.
Vi skall i stället söka vinna infly
tande och makt genom att låta våra
mänskliga svagheter leda till oväntade
inkomster för näringslivet. Hur kan
vi då öka på bruttonationalprodukten?
Låt oss ge några exempel på vad som
går att åstadkomma. Med vår matem
atiska bakgrund väljer vi förstås en ex
ponent iell skala och börjar från botten,
svenskar som vi är, räknar vi i SEK.
Visserligen är de angivna siffrorna inte
helt exakta i alla sammanhang. Men

vi skall inte vara småpetiga i en ex
ponentiell skala. Det som är intres
sant, är att alla de angivna fallen är
tagna ur verkliga livet. Saturnusrakten
leder fortfarande, så möjligheten till
misstaget som kostar 100 miljarder står

fortfarande Öppet att nå upp till.
Möjligen blir den svenske program
meraren tvungen att flytta till något
internationellt sammanhang för att åst
adkomma denna bedrift, men vi skall
aldrig ge upp hoppet.

1 :-

Tappa pennan i golvet och passas på att knyta skosnöret.

10:-

Skriva GOT O (ge o ta noll) i ett BASIC program.

100:-

Skriva GOT O i ett kompilerande programspråk.

lk:-

Ett programfel som tar en dag att hitta. Placera en parentes
fel i en beräkningssats.

lOk:-

Vid realtidsprogrammering ser Du till att felet pu gör dyker
upp en gång i veckan och leder till systempaj. Astadkommes
genom att se till att sannolikheten för att felet dyker upp "blir
så liten att det sannolikt aldrig kommer att hända".

lOOk:-

Ett felaktigt tecken i CAD-programmet gör att alla vänstervrid
na mojänger blir högervridna i NC-maskinen. Spara de 4000
kasserade detaljerna i en kartong i ett hörn av ditt arbetsrum,
eller dela ut dem bland kvarterets ungar.

lM:-

Vi skall ge även operatören en chans att vara med. Ta
bort skrivskyddsringen från magnetbandet med backupen till
lagerregistret. Använd den som scratchtape för sortering och
lås den sedan till lagerregistrets skiva när något går fel på den.
En veckas manuell inventering och leveransstopp torde komma
ganska nära det önskade beloppet.

lOM:-

Låt artikel 999 999 utgöra signal till filslut. Artikel 999 999 är
en skruv som behövs i samtliga producerade bilar. Fabriken
står stilla i en vecka när skruven tagit slut på lager, och innan
en ny sändning hinner komma.

lOOM:- Nu börjar vi komma upp till de verkligt kvalificerade pengarna.
Upp till SEK lOM kan avfärdas på divisionsnivå, men nu kom
mer Du upp till koncernledningens odelade intresse. Förslagsvis
kan Du införa ett avrundningsfel i det program som lägger ut
den nya motorvägen. Varenda siffra kommer att stämma, men
efter tre mil kommer det plötsligt att stå ett regionsjukhus i
v ägen för motorvägen. I valet mellan att få en livsfarlig böj
på vägen och att flytta på sjukhuset, väljer länsstyrelsen det
senare alternativet.
Gratulerar! Nu hör Du till de verkligt stora pojkarna. Räkna
lG:bort dig i statens socialvårdsbudget. Genom att välja under i
stället för överstigande momsprocent klarar Du operationen i
en enda beräkingsats.
lOG:-

Nu behöver Du tillgång till en Saturnusraket. Skriv en IF sats i
Fortran med (3400,3500,3600) och glöm att skriva 3400 satsen.
Något negativt värde kommer aldrig att bli aktuellt, så Du
kan strunta i komplieringsfelet, och gå vidare med länkningen.
När det sedan uppskjutningen verkligen blir ett negativt värde,
går programmet ABEND, och raketen måste sprängas i luften,
vilket är ett grandiost skådespel. Du kommer att kunna ta åt
Dig hela äran, för det tar bara en kvart att komma på Dig.
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ARMADA-88
1-3 November

�2 före!ag i Karhus.�I
Före!agspresen!alioner • Oppe! Hus
Gästtalare: Bo Berggren (VD i STORA)
Sveriges Tekniska Attacheer • CF • SIF
Praktikjobb • ex-jobb • jobb

Fri entre
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Gratis öl i Tolvan

Vi dementerar genast ovanstående och hävdar motsatsen. Ölen i Tolvan är
inte alls gratis även om den relativt sett är mycket billig. Nej, meningen
med den iögonfallande rubriken var att locka läsare. Hade rubriken istället
varit något i stil med "Kulturattacheerna informerar" eller något annat med
lågattraktiv klang skulle säkert de flesta läsare med en suck ha bläddrat
fram nästa sida. Nu har du redan fastnat och vi har vunnt en halv seger.
Om ni inte slutat läsa än så tänkte vi informera om höstens program:
• Torsdagen den 27 oktober kommer Lars Cronlund att berätta om den
svenska Himalaya-expeditionen 1987 och visa bilder som tar oss upp till
oanade höjder. Priset blir 15 Skr och biljetter kommer att kunna köpas
av oss i 12:an på dagtid.
(Anti-MISär)
• Fredagen den 2 december går vi på Kgl Operan och ser på Puccinis
"Tosca". Biljetterna kostar 90:- (parkett).
• Någon gång 7-12 december går sektionen gemensamt på Kårspexet enligt
gammal tradition. Spexet kostar 85:- men om man vill spara på slantarna
kan man komma undan med 40:- och får då sitta bakom en pelare.
Förhoppningsvis kommer vi att kunna fixa någon festlighet i 12:an i
anslutning till spexet.
• För att inte riskera att missa något kulturevenemang bör man med jämna
mellanrum kolla kulturtavlan i 12:an. Pssst, det ryktas att Picasso
kommer på Sverigebesök någon gång under hösten.

Helene Salmi

Jens Johansson

Henrik Hummelgren

Torsdagen den 27 oktober kan du följa med till Himalaya, expeditionen startar i
El och expeditionsavgiften ligger pd ringa 15 pengar.
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Examen Efter 88-08-15

Namn & Nytt

Jan Östling
Ulf Enhager
Joakim Ed
Johan Porsby
Horst Bluchert
Jenny Weckman
Dag Hellström
Björn Norhammar
Catarina Kjellnäs
Bo Svensson
Anna Holte-Rost
Annelie Dahlberg
Sten Hermansson
Thomas Heide
Per-Åke Ek
Lennart Oman
Mats Egerot
Patrik Roseen
Jan-Erik Anderstedt

Roger Boden
Hetherington House
The Duryard Halls
Lower Argyll Road
Exet er
Devonshire
EX4 4RD
UNITED KINGDOM

E84
E84
E84
E84
E84
E84
E83
E84
E83
E83
E83
E84
E83
E78
E75
E84
E80
E83
E82

Dator
Dator
Fysikalisk
Tele
Industriell
Tele
Tele
Dator
Tele
Egen
Dator
Fysikalisk
Tele
Energi
Tele
Dator
Tele
Tele
Energi+ Industriell

Johan Lans
Valhallavägen 5/301
1 1 4 22 Stockholm
08-15 34 29
Sara Mazur
Skaldevägen 6 1 2tr
1 6 1 42 Bromma
08-80 50 48

ROS

Det ryktas att ...

Till fysikinst. som gjort en ansträngning
för att göra labbarna i Fysik del 3 mer
lätt begripliga.

* "'ösK har svårt att hitta hålet.
* Popsnöret nr 2 plussar på minus.

Till de som satt i kursnämnderna i
våras och pushade på.
Många rosor till tjejerna som serverade
på Backanalen.

* "'J an gärna tänder en Blend då och då.

* "'Mats tror på själavandring.

* SpexnOllan gör det med M C2

* "'Sara vann fettisligan.
* Jiffi verkligen smakar jordgubb . . .
* "'Mikael greppar tyska.
* Kylen i stugan skall dräneras.
* "'ola är en turbin.

Staffans Stollar

* SIKkens Phuxar Xqr2ar i Kgl Huvudstaden i oktober., . . *

*

SpexnOllan håller på traditionerna.

* "'Per är klämmig.

*
*

Det här var det bästa vi någonsin gjort.
Tomtom gärna äter korv nattetid.

( * ) Det vill säga att Helsingfors elektrosektions nyantagna
besöker Stockholm i år på den årliga phuxexqursionen.
(Xqr2 = exqurr = exqursion, phux = nyantagen.) I finland
är man phux ett helt år, sedan tofsphux i ytterligare ett
år. 110llan vet inte hur lycklig den är, som blir accepterad
som någorlunda likställd redan efter några veckor här på
Elektro . . .
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Kalender Okt-Nov
10 M
11 T

Oktober-SM

12 0
13 T
14 F

PreSqutt med SMusK
SQUTT Teknis, Monaco Blues Band

15 L

Oktoberfest å Nymble

16 5
17 M

Sista dagen i period 2

18 T
19 0
20 T
21 F

SQUTT Universitetet, Wilmer X!

22 l
23 5
24 M

Tentapub

25 T

Äntligen börjar period 3

26 0

Manusstop för eirJ��i�nell 7 - 88

27 T

SRKB Tema Sydkorea 09- 14 i E5
ESN-möte i 12:an

28 F

Bellman-PReSqutt + Squtt å Nymble med Tove Naess

29 l
30 5
31 M
1 T
2 0
3 T
4 F

5 L

Alla Helgons dag

6 5
8 T
9 0

eifjs_fil�!!_�!I 7-88 kommer

10 T

Gåsfest, kåren

11 F

PreSqutt me' Maskin
Squtt på teknis, Louise Hoffsten

12 l
13

s

t1�r'' I
-:-"i

7 M

��J

/ �

�

