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Snart är st1Jdietiden slut Vad gör 011 då i din nya sits?
ABB behöver alltid nyutexaminerade teknikentusiaster.
Sök medvetet till ABB.

För mer information kontakta Reijo Palola.
reijo.palola@sesup.mail.abb.com
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Islossning

INNEHÅLL

Ahhh! Snart börjar det bli så pass mycket solljus att man kan avgöra
varifrån det kommer! Och med solen kommer våren.
Och med våren kommer...

S

u�K! Jag t�or
mte att Jag
är ensam om
att tolka våren som
illavarslande
ett
tecken om att det
nog är dags att till
skansa sig ett par
högskolepoäng
snart... Dystert men
sant! Påsklov i tre
veckor? Hmmm, då
borde hinna med
åtminstone två ten
tor!
Usch vilken dys
ter inledning på
detta nummer. Vil
ken livsåskådning
man har skaffat sig,
va? Men uppriktigt
var det!
En annan effekt är mer ljus.För min
del är jag helt inställd på att jag har
ytterligare sisådär en åtta-tio effektiva
timmar efter att mörkret fallit.Och så
faller mörkret en halvtimme senare
för varje vecka som går. Hur juste är
det egentligen?
Nå, vad gör en chefemitteur när
han inte emitterar? Tyvärr har jag
ingen färsk statistik på detta. Men, å
andra sidan, man får väl trösta sig
med att det är minst lika kul som förr!
Om vi ska gå över till att diskutera
tidningen istället? Den stora händelNr 3 1998 Årgång 33
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sen i detta num
mer är onekligen
den mycket väl
skrivna artikeln
om Rlan, den,
sane
numera
rade, kärnreak
tor som ligger
under Q-husets
omgivningar.
På humorfron
ten fyller AlexanDiana,
dra,
Anna,
Susann,
Erik
Marielle,
och Ulf även
nummer
detta
med allehanda
hyss. (Va? Var det
någon som sa
'tjejligan'? 'Tjej-

maffian'?)
Läs och förundras.Det gör jag!

Vadan alla dessa danssteg dom dyker
upp överallt i detta nummer då? Jo,
det är en mycket motiverad form av
utfyllnad.Jag tror att åtskilliga tekno
loger kommer att vara intresserade av
dessa små inslag nu inför vårbalen.
Jag menar, tänk om man sedan står
där och muttrar lite förläget:
'Attans! Jag skulle läst Emissionen!'

Joar, che
Ulf Kalla e97 _uka
Fredrik Lilieblad
e96 _fli,
600 27 92
Jonas Linden
612 14 70
e96_jol,
Olof Lindqvist
e92_oli,
768 16 16
Roland Mattson
716 80 54
e96_rma,
Erik Tjernlund
84 36 16
e97_etj,
UlfWallentin
e93_uwa,
583 528 07
StefanWarnqvist
e92_stw,
756 89 OJ

Dessutom
medverkande i
detta nummer

Susann Celper e97_sce
Anna Molander e97_amo
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
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som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev
låda, även den i Tolvan, eller
till någon av oss.
Bilder som skall vara med
skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusst6pp. Detta
för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så

.2
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.9
.10
.11
.17
.18
.21
.22
.23
.28

särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!
Joar Jacobsson

Che98
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Önsketänkande?

Elektro på KTH bäst i
Sverige!
Detta är något som alla E-teknologer och lärare på KTH gladeligen skulle vilja skandera. Frågan är om vi
ärligen kan göra det idag. Håller vår utbildning på att bli sämre? Tappar vi i förhållande till andra
Elektroutbildningar i Norden och resten av världen? Eller är vår utbildning världsbäst? Det kan inte bli
bättre?!

D

som varje
E-teknolog måste ställa sig.
Om jag ska investera 5 år av
mitt liv och skaffa mig en skuld på
300 000 kronor ska det banne mig
vara värt varenda timme och krona!
De som passivt sitter tysta är indirekt
medskyldiga till utbildningens even
tuella kvalitetssänkning. Vi har det
rykte och den utbildning vi förtjänar!
ETTA ÄR FRÅGOR

Vad ska du då göra för att ta ditt
ansvar? Jo, du engagerar dig i sek
tions- eller kårliv. Du går på Studie
nämndsmöten, på sektionsmöten, går
med i kursnämnder och fyller i kurs
utvärderingar etc. Det räcker dock
inte enbart med en utbildning i
världsklass. En civilingenjör måste
också kunna ta eget ansvar, samarbeta
med andra individer, vara ett salongs
lejon, känna ansvar och gemenskap
med övriga arbetskolleger. Det finns
ingen fyrapoängskurs i detta, utan
detta måste man lära sig vid sidan av
studierna. Ett ypperligt sätt att

4

begagna dessa egenskaper är att kan
didera till funktionärsposter å Konlig
Elektrosektion. Nomineringslappar
finns vid den blå lådan med vita
valen vid baren i 12:an. Du kan också
skicka e-post till valberedningen
val@e.kth.se

Kandidera, och låt
dina vyer expandera!
Valet sker sedan på sektionsmötet
den 4 maj i 12:an.
Planeringen för höstens nOllning är i
full gång. Jag hoppas även att du stäl
ler upp här och bjuder igen för det
trevliga mottagande du fick under
dina första veckor på Elektro.
NOllning är väl värd att återupple
vas?!
Styrelsen arbetar vidare. Vi börjar få
ett större utbyte och goda kontakter

med andra utbildningar inom och
utom KT H, och vår förhoppning är
att detta skall komma dig till gagn.
Lördagen den fjärde april var det t ex
fest med Kemisektionen. Missade du
den? Synd!
En till stor del helt ny Kårstyrelse val
des den tredje april. Fick sektionen
någon representant? Från den första
april är Kårhuset stängt. Hur går det
med alla hungriga teknologer? Och är
det sant att påskägg höjer prestatio
nen under omtentor i påskperioden?
Många frågor söker svar. Har du frå
gor till Styret eller mig? Skicka e-post
eller hugg tag i mig i 12:an!
Gladare påsk! Griiss Gott!

Håkan Löfgren, Ordförande
Konglig Elektrosektion.
eordf@e.kth.se

_______________ enn�s�JIDM�=
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På rätt kurs
Kursen i Reglerteknik skall få ett annat upplägg
och kursdagen för ESN-funktionärer närmar sig.

S

ESN-MÖTETvar syn
nerligen givande. Vi hade
representanter från KTH och
från institutionen S3 där.
Helen Åsberg från KTH informe
rade om Projekt 1999 eller "Jakten på
den röda tråden". Helen berättade att
syftet med projektet är att samla in en
mängd med förslag på förändringar
och förbättringar av det första året på
KTH. Det gäller utbildningen, mot
tagningen och allt vad som har sam
band med dessa.
Alla teknologer kommer att få ett
brev hemskickat där vi uppmanas att
komma med förslag. Förmodligen är
detta vår bästa chans på länge att föra
fram våra åsikter om grundutbild
ningen. Utnyttja denna möjlighet att
påverka. Det kan vara stort och smått.
ENA STE

Reglerteknik

Med på mötet var även Alf Isaksson.
Han föreläser i kursen Reglerteknik
gk för i treorna. Alf har tröttnat lite på
att det aldrig händer något med
utbildningsformerna och har därför
kommit med ett eget förslag på för
ändring. Han vill frigöra tid för tek
nologerna och aktivera oss genom att
minska på antalet övningar och före
läsningar.
På tiden som blir över skall tekno
logerna lösa uppgifter själva som
sedan rättas och kommenteras av
institutionen. Möjligheter till att få
hjälp kommer att finnas. Studienämn
den tycker att det är ett bra och intres
sant initiativ och vi stödjer det.

Kursdag

Som funktionär i ESN har man förmå
nen att få gå på en kursdag som
anordnas åtminstone en gång per

läsår. Under dagen bjuds man på mat
och det kommer en intressant förelä
sare och talar. Således är det dags ons
dagen den 6 maj för en kursdag och
föreläsaren skall tala om hur man pre
sterar bra under pressade förhållan
den.

På dagordningen

TRIIS-middagen närmar sig. Den
kommer att hållas i 12:an måndagen
den 27 april. Då får alla TRIIS:ar träf
fas och utbyta erfarenheter.
Nästa ESN-möte är den 5 maj och
då ar alla som vanligt välkomna. Det
bjuds på mat för dem som anmält sig.
För övrigt anser jag att Elektro skall
ha en studierektor!

Magnus Almkvist,
Studienämndsordförande

COMSQLVBASPJAVAC++?
Fromtidsfobrik en COI N
årets webbvrå l 997*

söker programmerare
Bli en del av ett företag som:
gör riktiga applikationer på Internet
arbetar med såväl strategi som teknik och design
hor över 90 anställda på kontor i Stockholm och Lund
jobbar med kunder som Volvo, Torget, Boxman, Vattenfall, SAAB m fl
Känner du dig hemma på COM, SQL, VB, ASP, Jovo el ler C++ och hor
en stork vilja att ständigt utvecklas och to nvo utmaningar?
Skicka då genast en ansökan till info@framfab.se
Vi du veto mer? Lös om oss och våra kunder på
http://www.framfab.se och http://www.coincommerce.se
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* Fromtidsfobriken COIN blev nvligen utnömd till "Årets webbvrå" ov tidningen Resume.
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Kandidering
Namn: John Camel
E-mail: Cancer@smokie.se
Telefon: sladdlös
Jag kandiderar till: Cigarettflicka

Kandidera på riktigt!
Helårsfunktionärer
• vice SNO
• Lill-StURe
• Vikter, även benämnda PUNDare (2 st.)
• vice Idrottsledare

• Carakarl
• Reseledare
• Moby Dick (från 2:an eller 3:an)

Halvårsfunktionärer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vice TolveriChef, vice 12C
Tolverinissar (3-4 st.)
Glädjeflickor (2 st.)
vice Källarmästare
Källarnissar (3-4 st.)
Ploppomateur
Cigarettflicka
Pajpia/Pajas
Tanqbahrtender
vice Internationell Sekreterare
Hjultomte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturattacheer (2-3 st.)
Musikborgarråd
Strängare
Playboy
Porträtteur
Arkivarie
Infoman
Tiltad
Ko-pia (2 st.)
Hoftorskar (3 st.)
Pornographskötare

val@e.kth.se
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Teknologbostad

Hemma hos ...

J

Hur bor dagens E-teknolog? Slott eller koja? Fågel, fisk eller mittemellan?

MIG UTi verkligheten för
att bilda mig en uppfattning
om olika boendeformer. Denna
gång gjorde jag ett nedslag i en del
av det svenska folkhemmet kallat
Lappkärrsberget, hos Kgl Elektrosek
tions Studienämndsordförande Mag
nus Almkvist. Häng med.
AG GAV

Vägen till Lappis

Jag och Magnus Almkvist tog buss 40
från Odenplan mot Lappis, som det
kallas i folkmun. Detta utbredda
smeknamns "issandet", som förefaller
vara extra vanligt förekommande
inom KT H:s domäner. Man lämnar
dagis, träffar en kompis börjar på Tek
nis och bor på Lappis.

Sjukhuskänsla

Vi stiger av bussen och styr våra steg
mot Magnus korridor. Vi passerar
Discoteket Professorn, köper en halv
liter glass i den lokala kiosken, letar
oss fram mellan de höga huskrop
parna och stiger in i Magnus korridor.
Mitt första intryck är en stark kul-

Så här ser det ut i Magnus Almkvists kök på Lappis...
säng skall komma rullande. Magnus
påpekar att den L-formade korrido
ren faktiskt ligger på bottenplan och
därav denna känsla av sjukhus.

Korridoren

Korridoren har tolv rum, där det bor
en dansk, en fransman, en tysk och 9
svenskar. Alla behärskar dock det
svenska språket.
Magnus proklamerar att han är kor
ridorsäldste och har bott här sedan
september 1996. Med detta följer
naturligvis en viss auktoritet.

Köket

En sjukhuskorridor?
vertkänsla. Jag väntar mig när som
helst att en sköterska med en sjukhus-

8

Vi slår oss ned i köket och börjar prata
avspänt över varsitt fat med choklad
glass. Köket är ej överdådigt, men
hemtrevligt. Köksbänkarna är något
lägre än normal standard. Bakom ett
ventilationsgaller sitter Pippi Lång
stump och blickar avundsjukt på mitt
glassfat. Kökets väggar är också
täckta med diverse affischer. Man

kan skönja ett visst intresse för
hockey och Cindy Crawford.

Dispyter på måndagar?

Här finns också en TV, köksmöbler
och en sliten sjuttiotalssoffa.
Jag frågor om det uppstår dispyter
på måndagar då Vänner och City
akuten löper parallellt på TV. Magnus
ser frågande ut och svarar att han ald
rig är hemma på måndagkvällarna.
Jag blir åter påmind att jag är för bero
ende av TV.

Konstverk i trä

Bakom TV:n sitter en lampa i trä. Den
har en kubisk form med en front av
snedställda träribbor, som får en att
associera till persienner. Denna har
Magnus gjort i slöjden och som han
via en kupp under en sen natt place
rade där. Det framkom ganska snabbt
vem det var som planterat den
okända
träskapelsen.
Dansken
menade att det var typisk svensk

.__:ia.-:iae� �
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ex:,

design. Magnus tolkade detta som att
han implicit sade att den var ful. Jag
delar med mig om min uppfattning
att danskar faktiskt kan uppskatta
svensk design. Magnus har inte tänkt
den tanken .

Cuba karta

Ovanför T V:n sitter en karta över
Cuba . Jag frågor om det finns en över
tygad kommunist i korridoren . Mag
nus replikerar att fransmannen var på
semester på Cuba samtidigt som
Påven var där. Om denna fransman är
en övertygad katolsk kommunist låter
jag vara osagt.
Det hörs steg i korridoren. Caroline
från Norrköping passerar. Hon plug
gar ekonomi på Universitetet.

Korridorsgrannar

Magnus trivs med sina korridors
grannar och de brukar göra saker till
sammans, till exempel händer det att
de går på bio. Det händer också att
det försvinner mat spårlöst ur köket.
Ett återkommande korridorsproblem.

Rummets inventarier vittnar om
ett passionerat seglarintresse. Väg
garna pryds av knopar och fotografier

av diverse segelbåtar.

Propagandakonst

På väggen sitter en affisch över Lilje
valchs utställning "Agitation för
lyckan". En utställning med Propa
gandakonst från forna Sovjetunio
nen. Jag börjar misstänka att det nog
är Magnus, som har har satt upp
Cubakartan i köket. Fransmannen,
som var på Cuba samtidigt som
Påven framstår mer och mer som en
fiktiv person.

Badrumsskåpets innehåll

Medan Magnus berättar om en stor
knop, som hänger på väggen, smyger
jag in på hans toalett för att inventera
hans badrumsskåp. Här följer hela lis
tan:
Ett stycke dentotape, Nasarin 7,5

Inga flyttplaner

Plus och minus

Vi förflyttar oss in i det allra heligaste,
Magnus rum. Ett rum på 17,7 kva
dratmeter, som kostar 2193 kronor per
månad. Juni och juli är hyresfria. Det
blir en kostnad på 103,25 kronor per
kvadratmeter och månad.

Gt
1/
Gt
1

Q

Ett delikat problem

När jag kommer ut från toaletten står
Magnus och berättar om en vägg
klocka som ställs efter en basstation i
Frankfurt.
Innan vi lämnar hans rum för att
gemensamt bege oss till tunnel-bane
stationen, kommer Victoria . Det följer
en diskussion om DN, som just slutat
komma. Magnus ger uttryck för sin
auktoritet genom att säga att han inte
vill bestämma sig nu hurvida det deli
kata problemet skall behandlas.
När vi lämnar Lappis och jag blickar
bakåt och ser hur huskropparna på
Lappis höja sig likt ett ointagligt fort
på kullen, frågar jag Magnus när han
ska flytta. Inte än på ett tag svarar han
kort. Han trivs.

Jag ber Magnus nämna tre positva
och tre negativa saker med att bo här.
Svaret löd
+ Man kan bestämma när man vill
ha sällskap. Det finns alltid någon i
köket.
+ Lappis ligger naturskönt. Det är
nära till badstrand.
+ Det är relativt billigt .
- Att bo på bottenplan.
- Den lokala !CA-butiken.
- Tvättstugan.

Det allra heligaste

antal tuber solskyddsfaktor, en med
faktor 25, en förpackning plåster, Ser
gio Tacchini eau de toilette, Boss sport
rakvatten, Boss eau de toilette, ett
deostick Boss, tre stycken tvål Barn
ängen, en tub Acoacne, Atrix hand
creme, tops, degree rollon, en stycke
tom flaska Fahrenheit, en metallsak
som hör hemma någonstans på
duschmunstycket och en Braun rak
apparat.

Om kärlek

Arv eller miljö ?
ml, En burk Bromhexin mot hosta
med bästföredatum 960201, ett stycke
nagelknippsare, ett par tandborstar,
Colors Benetton eau de toilette, ett

På en lapp i korridorsköket fanns föl
jande text att läsa.
Kärlek.
*Att älska måste man lära sig, och
lära sig på nytt, aldrig blir man full
lärd.
*Vi är alla födda att älska. Det är
tillvarons grundprincip och dess
verkliga mål.
Mitt eget mål är nu att åka hem till
min korridor i Bergshamra.

Eder utsände, Håkan Löfgren

3 2
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Hemsidestäfvlan Il
Nu följer den spännande fortsättningen på "jakten på elektros
snyggaste hemsida". Nu är det dags för e94:orna att släpas gen
om skärselden och bedömas. . .

L

F Ö R R A G Å N G E N har vi
studerat många sidor, vissa
bättre och vissa lite mindre
bra. Många med mindre lyckade
insatser, såsom "Jag hatar hemsidor",
"HEJSAN", "Fel sida", fanns bland
e94:orna. Varför vet ingen, inte ens
de? Och fortfarande, trots påtryck
ningar från emissionens stab, är det
väldigt få som har sin CV på nätet...
OM

Finalisterna

Efter dessa glåpord skall vi presen
tera de som vi tyckte var bra och bäst.
Det blev hård konkurrens om final
platserna och vi kan ju inte ta med
alla, eller hur?
e94_msi har pyntat en fin sida med

e94_jro har gjort en sida som går i

FJle Edit Vlew Go Bookmuks OpUons Directory Wlndow

��� .LI

��!§[�

l!l

Locatlon: )'ittp: I/www. e. kth. se/..e94_ms.lj

Små saker att anmärka på!

Vissa hemsidor kunde ha uppdate
rats snabbare, men vi finner att
e94:orna i de flesta fall har hållit sig
väl i tiden. Några fanns i alla fall. Vi
ska inte ta med de längsta som har
förflutit utan nöja oss med en liten jul
hälsning:

��
Nutl3rjW'jlll!rlnr1llra.. del.1apll:allar ll;:!1l!tenjUL:,l)&Citdt;ict.erjag
Plde!'rl.askla i!nns Uti..> smått oehgott, bilder, jU!dltter.p!!mttr m.m.

lio små nissar
idvinternatt'!.'IS k:old ar svar.
l'ic sid niuu i djupa� g:,ir-.
R:lvsax 9C>li:I wv:ier skynh vitt
1
�!=e�
tryfer,,
snett i &g�t- blOO han flytet-.

finessrik layout. En schysst loggo med
dennes initialer och stilren design.
Man kan gå vidare och kontrollera
e94_msi in på kroppen (se länk till
höger) där denne har lite tekniska
data samt andra lustigheter.
e94_jan har gjort sig rolig över winm

!�:J� i!1/"�CM

H�ln"epage
-

Sedan hr vi dessa "UNDER CONS
TRUCTION", ja se själva
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dows och deras layout - ett lustigt till
tag på min ära. Länkar till lite olika
ställen både här och var. Faktiskt hela
listan, till sökvägar, tidningar och till
en beskrivning av sig själv, även om
man inte får reda på något. Länkarna.

• Il

blått och vitt med lite inslag av andra
ur regnbågen plockade färger. e94_ jro
har använt sig av frames för att skapa
ett helgjutet intryck och har lyckats
bra med detta. Ett minus i kanten är
att sidan är lite bred, den får inte plats
på 640 pixlar, inte ens med liten stor
lek på texten.
e94_lih har använt sig av java och
frames för att skapa en fröjd för ögat.
Fröjden är tillräcklig för att komma in
på 5 i topp hos emissionen. På sidan
finns en klocka som går (se överst på
nästa sida), spejsat värre och en led
sign som är halvcool men tar lite lång
tid att ladda. e94_lih fanns samma
problem med storleken på sidan som
hos e94_jro.

Know Uiire-serien
Bra och billiga Datorhäften från 45: - inkl.moms
www.limes.se
finns nu hos
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e94_mho vinner pris för e94:ors
bästa länk: sportgrodor, på vilken
man kan roa sig under en längre tid.
Och då har vi kommit dit ... ja just
det, vi ska dela ut priset för bästa
hemsida bland e94:or och det går till
e94_msi, trot eller ej, men så är det.
Besök den och njut!

Testpanelen

föl
jande engelska ord till
svenska städer och orter, som
exempel kan tagas det första ordet
Charlestown som blir Karlstad. Rätta
till
fred
skickas
lösningar
rikc@e.tkh.se före 15 maj och första
pris är en dajmstrut.
ÖRSÖK ATT ÖVERSÄTTA

Charlestown
Crown of country
Housemill
Castle of friends
Livelongtime
Crowd
Pennybridge
Castle of threesmile
Rivergoal

Smallpant
Healthyvillagemountain
Wring the neck of
Islet of animals
Whatstone
Liveit
East of healthy
Speakagainst
Knowland
Ohyes
Mothmaid
Bay of eagleshield
Heresneezedduck
Lightwedge
Newbridge
Fixit
Nobay

Te lefo n : 08-789 70 00 I n ternet: http://www. st u d . s i f . s e

Specialist?
I en komplex och accelererande värld är det omöjligt att kunna
allt. Det är nödvändigt att specialisera sig, samtidigt som det är
viktigt att förstå utvecklingen som skapar helheten.
SI F har si ktet i nstä l lt på fra mtiden, men finns framför a l l t till för
att hjälpa d i g hä r och n u . Vi beva kar och analyserar stä n d i gt
trender och förä n d ringar i omvärlden för att skapa oss en så bra
hel hetsb i ld som möj l igt. Men på dj u pet koncentrera r vi oss i första
hand på arbetsmarknadsutveckli ngen i industri-, data- bygg- och
konsu ltbra nscherna .
V i vet va d som krävs - och vi vet h u r vi kan hjä l pa d i g utifrån dina
i n d ividuella förutsättningar och önskemå l .
Vill d u veta mer? Besök vår hemsida p å i nternet, s å få r du s e h u r
v i kan hjälpa d i g att agera smart både idag och i morgon.

!51P::

SVENSKA I N D U STRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

I nte bara science fiction

-för individuell och industriell utveckling-
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Far och flyg!

Euroavia - när det
handlar om flyg !

J

Visste du att diametern på
Boeings minstaflygplansmodell
faktiskt är 1 7.5 cm mindre än
Airbus minsting?

S Å D A N T V E TA N D E värderar
vi i Euroavia högt, och vi sträva
ständigt efter att fördjupa oss i
dylika väsentligheter!
UST

Aktiviteter

Vad har vi då gjort den sista tiden för
att utöka våra kunskaper? Tja, t.ex.
har vi hälsat på Polisflygets bas ute på
Barkarby. Polisflyget i Sverige består
av åtta helikoptrar och sysslar med
sånt som luftburen spaning, trafikö
vervakning och ambulansflyg. Utöver
det har man en del mer udda upp
drag, t.ex. att hålla koll på jakten uppe
i de norrländska skogarna. Gissa om
skogs-Tore blir förvånad när det dim
per ner en polishelikopter i en glänta,
och en fullt utrustad polisman hoppar
ur och ber att få se på jaktlicensen!
Det och mycket annat fick vi reda
på under vårt studiebesök. Dessutom
fick vi ta en ordentlig titt på basens
helikoptrar, bl.a. en gammal skön Bell
47.
På tal om helikoptrar så kan jag väl
nämna att Armens, Marinens och
Flygvapnets helikoptrar sedan 1:a
januari är samordnade i "Försvars
maktens helikopterflottilj", en organi
sation som svenska försvaret faktiskt
är först i världen med. Syftet med
detta är förstås att öka tillgänglighe
ten på de "gräddvispar" som fortfa
rande finns kvar i det krympande
försvaret.
Föreläsningar ordnar vi så ofta
schemat tillåter, närmast ligger en
orientering om pulsdetonationsmoto
rer (bör rimligen ha ägt rum när du
läser det här). Om du som medlem
har någon bra ide på ett föredrag så är
du alltid välkommen att höra av dig,
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kanske har du specialkunskaper på
något område? Prata med någon i sty
relsen
eller
skicka
ett
mail
(euroavia@t.kth.se)

Medlemskap

Vad styrelsearbetet beträffar, så har
vi tittat på möjligheten att införa olika
sorters medlemskap, så att medlems
kretsen ska kunna utökas lite vidare
än THS. Anledningen är att flera icke
teknologer (f.d. flygare, flygdriftin
genjörer, universitetsstudenter m.fl.)
har visat intresse för att komma med i
föreningen.

Nyheter

Vi har också bestämt att beställa ett
betydligt mindre antal av Euroavia
News, vårt internationella organ.
Detta eftersom intresset för EA News
är ganska ljummet hos medlem
marna. I fortsättningen kommer
senaste News alltså att finnas i T-Cen
tralen för den som är intresserad,
samt hos flygbiblioteket och i ett par
andra sektionslokaler.
Det var lite om vad vi sysslat med
den senaste tiden. Kom ihåg att det

senaste om våra aktiviteter alltid finns
att läsa på vår website, www.t.kth.se /
euroavia - en website som faktiskt (till
skillnad från t.ex. Kårens sidor) fak
tiskt uppdateras! Förutom den
senaste föreningsinformationen kan
du där få reda på en hel del annat
högintressant, t.ex. vem som ritade
Flygvapnets logotyp.

Välkomna

Avslutningsvis: Euroavia välkom
nar alltid nya medlemmar, så tveka
inte att ta kontakt med oss om du är
det minsta intresserad av flygplan,
helikoptrar, fallskärm, aerodynamik,
hangarfartyg, flygmotorteknik, lätt
tkonstruktioner... Om inte annat för
att komma ihåg att livet som teknolog
inte bara handlar om obegriplig ana
lys och oändliga datalabbar - det finns
ju en anledning till att du började här,
så varför inte låta Euroavia påminna
dig om det?

Euroavia Stockholm genom
Adam Rehnberg
euroavia@t.kth.se
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Vinnande laget "Innovatörerna". Från vänster: Ove Lundfeldt, Mathias
Starborg, Fredrik Melin, Fredrik Askerblorn.

Doq-sportare är alltid glada !

På andra plats: DKS .

13

_j

A
�

�

elogen
Den 3 0 april 1997 kunde världen för första gången beskåda resultatet av en ny tradition på
Elektrosektionen. På Södra Teatern fick den förväntansfulla publiken se urpremiären av
Elogens första uppsättning "En husets tack". Reaktionerna lät inte vänta på sig. Omedelbar
succe.
Och nu är det då dags igen. Om ett år kommer återigen Elogens stjärna lysa över en av
Stockholms scener och självklart skall även DU vara med.
Vad kan man då göra i Elogen? Här följer en kort beskrivning av de olika grupperna.
Teknik - Teknikgruppen består av flera
mindre grupper:
Ljus - Lyser upp tillvaron för skådisarna
och skapar atmosfären på scenen.
Ljud - Qul att fixa bangar och dra lite
högtalarkabel? Då ska du vara med här.
Scen - De bygger och målar allt junk
som finns på scen och ser sedan till att
allt fungerar under föreställningen.
Rekvisita - Drar ihop allt junk som
scengruppen inte kan spika ihop.

Skådisar - Behöver jag
förklara? Det är ju de
som står på scen. I
Elogen är både Osquar
och Osqulda välkomna.

Fest - Lustspelets Lakejer ser
till att alla har det trevligt och
får festa loss med nya och
gamla vänner.
Kostym - Sy en klänning till
Pelle och sminka Ida som Tom
Cruise.

Musikval -Väljer
ut låtar, skriver
sångtexter och
arrangerar låtar.

Orkester - Levande
musik hör Elogen till,
och alla instrument är
välkomna. Ju fler desto
bättre.

När du nu bestämt dig för att vara med, skicka ett email till elogen@e.kth.se eller skriv upp
dig på listan som sitter på Elogens tavla i Tolvan.
Elogen genom:
Maria Torpo, directries

Plus och minus
_______________ Gffil�S���
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Nu har vi tagit upp debatten om alter
nativa examinationsformer på allvar.

N

u

H A R v I tagit upp debatten
om alternativa examinations
former på allvar. Det har
framlagts ett nytt förslag på en alternativ civilingenjörsutbildning för
kvinnor. Den nya utbildningen skulle
på ett bättre sätt anpassas efter den
moderna kvinnans behov och de krav
som ställs på henne i dagens sam
hälle. Förslaget innebär en föränd
ring av studieplanen enligt följande:
De befintliga kurserna, så som diff
och int och vektoranalys mm utgör
100 p av den nya utbildningen.
INDA-kursen stryks naturligtvis helt
ur denna kursplan. De resterande 80
p ersätts av nedstående kurser speci
ellt anpassade för kvinnliga teknolo
ger.

• Fältstudier i reproduktionstekn
ink 6 p
• Kökskunskapsanalys 6 p + spis lab
6p
• Ledarskap och organisation i hem
met 12 p
• Flirt och förförelsetaktik med tre
labbar 8 p (OBS till den här kursen
kommer vi att behöva erfarna
assar)
• Manipulation och självförsvar 8 p
• Andnings- och amningsteknik 6 p
• Newtons graviditetslära och rela
tionsteori 10 p
• Problemlösning och kommunika
tion 12 p
• Barnbidragskalkyl 6 p

Tillkommer gör dessutom 10 veckors
praktik. För att få tillgodoräkna sig
praktiken måste den utföras tillsam-

mans med en lab partner och en rap
port skall vara inlämnad senast 9 mån
efter utförandet.
Det här förslaget har redan fått
mycket respons från både manliga
och kvinnliga teknologer:
"Kan även jag läsa den här kur
sen?" - Kalle F95
"Nja, jag vet inte. Kommer mitt
namn med i Emissionen om jag utta
lar mig?" - Bengt M89
"Kommer jag och min flickvän
kunna göra praktiken tillsammans?" Lisa K97
Vi hoppas att kunna se några av de
här kurserna redan till hösten. Vi tror
dessutom att den nya kursplanen
kommer att locka fler kvinnor till
KTH.

Sussie, diaNa, anna mO

Elkontakt
Snäll och ärlig kille söker mörk flicka
med vackert leende. Vi sågs på bussen
och du frågade vad klockan var Svar
till: "fem över åtta"

Sympatisk kille söker alert och intres
sant tjej för jordenruntresa. Stock
holm-Melbourne-Paris-Nya Zeeland
London-Vancouver-Dublin-New
York-Moskva-Stockholm.
Svar till: "Jag bjuder"
Supersnygg långbent brunett söker
fräsch grabb med rika föräldrar och
häftig bil. Du skall vara generös, ha
status och glassig stil. Finn äkta kär
lek med mig. Svar till: "Golddigger"

Ung desperat man söker snygg intelli
gent tjej med de rätta formerna. Kan
även tänka mig en erfaren kvinna. En
mogen äldre dam går också bra och i
värsta fall även en kille. Svar till:

"Anything goes "

Snygga tjejer i 17års åldern söker för
tvivlat efter killar med lämpliga leg.
att gå med på coola klubbar i helgen.
Svar till: "Gu' va' kul "
Blyg kille 2 3 å r...

Obotlig mytoman söker vacker
kvinna som vill dela mitt mångmiljar
där palats på franska rivieran.
Svar till: "Kanske vi två i Ormträsk"

Medelmåttig tjej med vanligt utse
ende söker kille med högt IQ att labo
rera med eller mer.
Svar till: 4711

Bytes! Snygg men tråkig kille bytes
mot en mer spännande typ som kan
förlåta. Svar till: "Sol och vår"
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Märkta d o kum ent

Effektiv texthanteri ng
När vanliga datoranvändare insåg att det var bra om datorerna kunde kommunicera
försökte de först standardisera" hårdvaran - alla skulle vara PCkompatibla. Därefter
kom försök att standardisera" programmen - alla skulle köra microsoft Word.
II

D

II

T
I DE N Ä R F Ö RB I . Nu
har vi äntligen kommit så
långt att vi börjar ställa
krav på standardiserade dokumentformat. Oavsett vilket operativsys
tem och vilken ordbehandlare du har
ska du kunna läsa och ändra de doku
ment jag skriver.
Ett sådant standardiserat format,
som kom redan i oktober 1986 är
SGML. Tyvärr var SGML väldigt
omfattande, det täckte nog de flesta
behov som fanns, men de som skrev
ordbehandlare klarade helt enkelt inte
av att hantera SGML 1 .
EN

SGML har ändå använts flitigt, men
främst till stora dokumentationssys
tem, långt från 'vanliga' ordbehand
lare. Sedan 1993 finns en svensk
användarförening, och det är deras
årliga konferens, i år med temat "Glo
bal och lokal Informationshantering
med XML I SGML" som har inspirerat
till den här artikeln. Konferensen
hölls den 19-20 mars, å Berns
Salonger.

SGML, HTML & XML

De flesta av emissionens läsare är väl
förtrogna med HTML. Man skriver
text och markerar delar av texten med
'tagar'.
Det är även grundtanken med
SGML. Faktum är att HTML är ett
specialfall av SGML. I SGML använ
der man en DTD för att tala om vilka
tagar som är tillåtna och var. HTML
beskrivs av en sådan DTD, eller sna
rare flera, eftersom det finns många
olika varianter av HTML 2. De har
1. En sanning med modifikation. SGML hante
rar innehåll. Layout får man hantera på andra
sätt. De flesta ordbehandlarna drar ingen
skarp gräns mellan innehåll och layout.
2. Microsoft och Netscape tillåter dessutom sa
ker som inte går att beskriva med en DTD, så
deras egna versioner av HTML är inte korrekt
SGML.
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Per-Åke Ung och Roswitha Graham diskuterar nyttan av Information
Manager på KTH.
dock det gemensamt att de är
avsedda för webläsare, och tillåter
bara ganska enkel markup.
HTML är alltså för begränsat med
ans SGML är för avancerat. Lös
ningen på det heter XML, som har
SGMLs frihet att deklarera egna tagar
för det man behöver, t ex se även
<kurskod>FG4711 <!kurskod>, men sak
nar en del andra friheter, t ex kan man
använda vilka tecken som helst istf <
och > i SGML, genom att skriva vilka
man ska använda i sin DTD.

Sökbarhet

Vad är skillnaden mellan Internet och
ett bibliotek? Internet innehåller avse
värt mycket mer text, ändå är det ofta
lättare att hitta det man söker på ett
bibliotek.
Informationen är bättre sorterad på
biblioteket. Om man söker efter struc
ture på AltaVista så får man träffar
både om programmering och hållfast
het, troligen är man bara intresserad

av det ena. Och lägger man till flera
ord för att begränsa sökningen hittar
man ofta bara länklistor där orden
används i helt olika sammanhang.
Motsatsen är kataloger, typ Yahoo.
Nackdelen med dem är (i likhet med
biblioteken) att indexeringen görs för
hand, vilket begränsar antalet doku
ment.Många kataloger fungerar så att
den som skrivit dokumentet själv kan
registrera dokumentet. Men det finns
många kataloger, och man kan knap
past förvänta sig att en dokumentför
fattare ska ägna halva sin tid till att
uppdatera kataloger.
Om det fanns ett standardiserat sätt
att skriva metadata3 i dokumenten
skulle de som skriver dokument
kunna lägga in det som behövs för att
robotar skulle kunna indexera filerna
efter kategori. Dublin Core är en
sådan standard, den beskriver vilken
sorts metadata ett dokument bör ha.
3. Data som beskriver de data dokumentet
handlar om.

----11-.0�
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Dokument kan ha gemensamma
delar. MO är mikrodokument, som
lagras som XML i databasen.

Tyvärr beskriver den inte hur dessa
metadata ska kodas in i dokumenten.

Information Manager

KTH har köpt ett system, Information
Manager från T E x c E L , för att lättare
kunna hålla ordning på en central
databas med kursinformation.
Tanken är att du och jag som tekno
loger ska ha en komplett och aktuell
studiehandbok på nätet, och att den
tryckta varianten ska vara så bra som
möjligt.
IM hanterar mikrodokument, som
grupperas till dokument. Det innebär
att flera dokument kan innehålla
samma mikrodokument. En kurs som
ges i varianter för olika linjer kan ha
det mesta av kursbeskrivningen
gemensam för alla varianterna, ska
man ändra något räcker det med att
ändra på ett ställe.
Mikrodokumenten lagras som
XMLdokument i en databas och IM
håller ordning på vilka mikrodoku
ment som ingår i vilka dokument.
KTH håller för närvarande på att
prova ut IM i en pilotverksamhet.
Emissionen lovar att återkomma med
en recension av kursinformationen så
snart vi har provkört systemet.

Standardiseringsorgan

Standard är bra, alla borde ha en ...
För att det ska bli riktigt bra krävs
dock ett begränsat antal som sätter
standarder och att alla andra följer
dessa. Här är de man bör lyssna på
när det gäller internet:
• ISO, International Standards Orga
nization, det de säger brukar vara
rejält genomtänkt, men så tar det

Glada miner under konferensens avslutande paneldebatt.
tid också. Det är ISO som har stan
dardiserat SGML.
• IETF, Internet Engineering Task
Force, tillämar en väldigt öppen
standardiseringsmetod. Standard
förslag finns allmänt tillgängliga
som RFCer innan de godkänns.
• W3C, World Wide Web Consor
tium, har gått från att standardi
sera sådant som Netscape och
Microsoft redan har implemente
rat till att driva utveklingen
framåt.

Förkortningslista

Några förkortningar som kan vara
bra att känna till:
SGLM - Standard Generalized
Markup Language, ISO 8879. Beskri
ver hur man med hjälp av en DTD
konsturerar ett dokumentformat.
DTD - Document Type Definition
HTML - HyperText Markup Lang
uage. Specialfall av SGML för att
användas på webben.
XML - Extensible Markup Langu
age
DSSSL - Document Style Semantics
and Specification Language, ISO I IEC
10179:1996. Beskriver stil och layout
för dokument i SGML.
CSS - Cascading Style Sheets.
Beskriver utseende i första hand för
HTML.
XSL - Extensible Style Languge.
Beskriver utseende i första hand för
XML.
RFC - Request For Comments. För
slag till standard.

Läs mer

Karl Ny från T E x c E L förklarar för
delarna med Information Mana
ger för emissionens utsände.

•
•
•
•

http:/ /www.admin.kth.se/ sgml /
http:/ /www.w3.org /
http:/ /www.ietf.org/
http:/ /purl.org/metadata/ dublin_core/

Text: Rasmus
Bild: Joar

MIKO Komponent AB
Ledande i MINNEN
Fax: 08 - 531 939 39
Tel: 08 - 531 939 00
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Teknikinfo - Inte b ara osthyv lar

Bäska droppar
Vad folk tycker om bäsk är ju var och ens ensak. Här kommer
en beskrivng på bäsken och dess mystik. Mer bäsk åt folket!

B

är en mycket
populär dryck bland E-tek
nologer.
Syftet med denna text är att ge
en beskrivning av Bäska Droppar som
är klassat av System bolaget som
Kryddat Brännvin varunummer 214.
Den enhet som saluförs av System
bolaget för 164 SEK/ 750 ml består av
fyra delar:
A. Buteljen
B. Skruvkorken
C. Innehållet
D. Tillbehören
ÄSKA DROPPAR

Beskrivning av huvuddelar
A. Buteljen
Buteljen till Bäska Droppar är av
glas och är formgiven med ett rakt
långsmalt utseende. Etiketten är av
papper.
B. Skruvkorken
Skuvkorken är gjord av metall med
en plastpacking i botten för att sluta
tätt mot buteljens öppning. För att
öppna buteljen skruvar man skruv
korken medurs.
C. Innehållet
Bäska Droppar är ett kryddat
brännvin med ett tydligt inslag av
kryddan malört.
Alkoholhalten är 40% av volymen.
Smaken är till en första början
något besk, detta kan hänföras till
malörten.
Bäska Droppar har anor ifrån bör
jan av seklet, då bränn
vin
kryddat
med
malört användes som
läkemedel.
Malörten. Artemisia
absinthium
har ytterst besk smak
och sprider vid sönder
gnuggning en genom
lukt.
trängande
Namnet "malört" syf
tar på dess påstådda
men tvivelaktiga för-
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måga att skydda kläder mot mal.
Stjälkar och jordstam är mycket
sega och bladen är silverglänsande av
mjuk, tilltryckt "hår". Blommorna är
lysande gula.
För medicinskt bruk ( och till
krydda) insamlas blomställningen,
"Herba Absinthii".
Malört ses hos oss på torra, steniga,
varma platser:
Malörten är utbredd i södra hälften
av Sverige, Norge och Finland. Den
blommar på eftersom maren och hös
ten. Torkade blomsterställningar
anses ha en viss narkotisk effekt.
Alkohol. (etanol, etylalkohol C2H50H)
är det äldsta bedövningsmedel
mänskligheten känner och det mest
använda. Under lätt alkoholverkan
minskar hämningar, vilket medför att
den alkoholpåverkade känner sig säk
rare på sig själv.
I större doser är alkohol framför allt
ett hämmande gift, som förr användes
som bedövningsmedel inom kirurgin.
Alkohol uppkommer ur jästsvampar.
Eftersom nästan alla folk upptäckt
alkoholens berusningseffekter, exem
pelvis då fruktsaft fått jäsa, har alko
holkonsumtion integrerats i de flesta
kulturer.
Kemi
Alkohol är en kemiskt enkel sub
stans, C2H50H. Den är vattenlöslig
och förbränns i levern. Den utskiljs
med utandningsluft och i urinen.
Farmakologi.
Alkohol sugs snabbt
upp i magsäcken och
når hjärnan via blodom
loppet. När en person
sprithaltiga
druckit
drycker så att koncentra
tionen av alkohol i blo
det nått upp till 1
promille, ses tydliga
tecken på berusning. Vid
2 promille är berus
ningen kraftig. I genom
snitt förbränns 0.15

Gammal flaska
Bäska
droppar.
promille alkohol per

timme. Nedbrytningen sker i levern
och tränger där undan annan viktig
Metabolismen
ämnesomsättning.
(omvandlingen) av t ex läkemedel och
cannabis blir långsammare än nor
malt om en person samtidigt har intagit alkohol.
Alkohol förändrar beteende och
sinnesstämning. Det är i centrala
nervsystemet som dessa förändringar
utspelas och där på cellulär nivå.
Alkohol påverkar nervcellernas mem
braner, som luckras upp och släpper
ut för mycket signalsubstanser. Vid
långvarig och intensiv alkoholkon
sumtion bygger emellertid nervceller
nas membraner om sig och blir
stelare. Då kan alkoholen inte
påverka lika mycket och kan inte hel
ler ge samma starka känslor av lust
och olust. En ökad tolerans har ska
pats. Cellerna påverkas dock av att
membranerna byggs om. Så kan t.ex.
celler som står för minneslagring och
rörelsekoordination förtvina.
Slutar alkoholmissbrukaren att
dricka har dock hjärnan stora möjlig
heter att återhämta sig. (ur Uppslags
verket Droger A-Ö, av Kerstin
Tunving och Thomas Nordengren)
D. Tillbehören
Bäska Droppar drickes lämpligast i
snapsglas som med fördel kan vara
spetsiga d.v.s. konformade. Ett snaps
glas bör ej vara större än att man kan
dricka hela innehållet i en klunk.
Mat är alltid ett bra tillbehör till
Bäska Droppar då det motverkar en
alltför hög berusningsgrad.
Det viktigaste är ändock att ha
goda vänner till hands!
Källor:
Lindman Carl Axel Magnus "Nordens Flora"
Tunving Kerstin och Nordengren Tomas "Uppslagsverket Droger A-Ö"
Systembolagets Publikation "Prislista Mars 1998"

KTH 1998-03-19
Fredrik Gidlund
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N u är det äntligen
Gu rkat!
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Årets gurkhändelse kommer att äga rum den 14:e maj i nådens gurkår. Då vi i
Gurkastaden hälsar er från hufvudstaden välkomna till G URKAGASQUEN!
agen börjar med att vi gurkar en
superb lunch på Gurkslätten. Med
gurka i magen följs ni av besök på
olika ABB-bolag.
Framåt kvällen öppnar Gurkan
portarna till Länsteatern, där Chalm
ersspexet står klara att spexa med
Helena.

Efter en gurkaspäckad föreställning
blir det gasque. Oh vilken gasque,
nämligen 1998 års Gurkagasque.

Emil johansson
cel96ejn@mds.mdh.se
021-127997

Väl mött Gurkstaben!

Peter Nysten
cel96pnn@mds.mdh.se
021-186479

Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad
Vardagar 10 - 23
Helgdagar 11 - 24
Maten kostar 45:- - 68:Du kan välja på fem
olika rätter där måltids
dryck, smör, bröd, sallad
och kaffe ingår.

Välkommen till

Restaurang

Babylon
Chef du restaurant:
Stamenko
Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia
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Fantasi...

Stockholmsregler
d I
... sa e a l
O

Il

Det är inte bara en dans på rosor att bo i Stockholm.. Det är inte så lätt att veta hur man ska hantera alla
situationer som kan uppstå. Här kommer räddningen: en del av de oskrivna regler som finns. Följer man
dessa kan man vara säker på att man inte gör något fel (olagliga saker är dock alltid fel oavsett i vilket
sammanhang).
aneresa

Generella regler

Allmänt inom Stockholmsområdetl
gäller ett antal generella regler. Dessa
bör följas annars kommer ens med
människor med stor säkerhet anse att
man ej tillhör vår civilisation2 och
behandla en därefter.

SL

• Åk aldrig, aldrig på fel sida av
rulltrappan. På höger sida STÅR
man, på vänster sida GÅR man!
Lätt att komma ihåg, inte sant?!
Vid överträdelse borde resenären
få göra om rulltrapperesan, nu på
ett korrekt sätt.

använda kortspärren
gå förbi biljettluckan
skämsremsa
betala med pengar
betala med pengar och fråga om
info

• Om rulltrappan är trasig (samma
som default) och det finns "van
lig" trappa, måste man gå i den
vanliga. Detta eftersom rulltrappe
stegen är klart överdimensione
rade för normal gång.
• Det är inte acceptabelt att fråga vid
biljettluckan eller ens medresenä
rer om info. Sådan fås på SL-cen
ter!
• Se alltid ut som om man har vik
tiga saker för sig när man väntar
vid en hållplats. Tips! Filofax.
• Gå alltid på tunnelbana så att man
vid avstigning kommer så nära
"rätt" utgång som möjligt.
• På bussar bör helst sätet näst
längst bak till vänster användas.
Är detta säte ej ledigt (upptaget)
gäller främst att man inte får sitta
längre fram i bussen än hälften.
Där sitter bara sådana personer
som inte vet vart dom ska, eller
allergiker.
• Om det finns några lediga "par"
får man inte sätta sig bredvid

någon. Skulle man göra det kan
det tolkas som att man är mindre
begåvad eller värre ...
• Aldrig resa sig upp innan bussen/
tunnelbanan stannat. Man kan
bara gå av på hållplatserna!
• Vid utgång från tunnelbanesta
tion: se första regeln. Slå inte i dör
rarna!

Detta är bara början av en lista som
kan göras mycket längre både inom
detta område och andra. Om intresse
finns kan flera artiklar följa...

Erik Tjernlund och
Marielle Mähl

BRÖLLOPSBUTIKEN Balklänningar
öppet vard. i 1 - 1 8, lördag 10 - 14
VÄLKOMMEN !

S:t Eriksgatan 74 ( T S:t Eriksplan )
1 13 20 STOCKHOLM
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Tel. 08-30 79 30

uthyres
från 600:-
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Låt fantasin flöda
A
på er allihopa!
Råkade ni ut för offentligt
förlöjligande på 1:a April? I
skrivande stund är det slutet på mars
men jag kan garantera att jag kommer
att gå på alla April-skämt som kom
mer i min väg. Ifall det är någon som
råkar ut för ett sanslöst, halsbrytande
eller på annat sätt oöverträffat pin
samt ögonblick kan väl denne någon
underrätta mig om händelsens art och
utformning. Om inte annat kan jag
kanske använda mig av det nästa år.
Dock, April är av personliga skäl
min favoritmånad. En månad som
kan innehålla många överraskningar,
framförallt när det gäller väder och
vind. Någonting som skribenten ser
fram emot är Vårbalen i slutet av
månaden. Fester är alltid uppskattat !
Någonting annat som man kan se
fram emot är längre, ljusare kvällar
och ljumma vindar. Grillfester, bränn
boll, solglasögon, lättare kläder och
andra trevliga saker. Spontana kvälls
promenader i någon lämplig park.
(Ifall ni färdas i par se upp för park
bänkarna). Tänk att spendera en efter
middag genom att luta sig tillbaka
mot en vägg i lä någonstans och njuta
av solstrålarna som värmer. Jag läng
tar redan!
Jaja, först kommer påsklovet. Vissa
har ledigt, andra har det inte. Tre
veckor fyllda av roliga eller tråkiga
saker. Jag föreslår en lagom bland
ning. På så vis kan man uppskatta de
roliga sakerna extra mycket. Gick ni
på den? Inte det, nej. Vad kan jag
säga? Försöka duger.. :-) Någon upp
lyste mig om att det endast kvarstår
tre veckor kvar av schemalagd tid
efter påsklovet. Tre veckor! ! Jag är ju
lite ny så jag fick mig en smärre chock
men det är uppenbarligen den oför
falskade sanningen. Ingen pardon
alltså! Jag vill alltså upplysa de som
P R I L , A PRI L

icke känner sig upplysta att det tydli
gen går väldigt fort på slutet.(?)
Varför kan inte livet vara som i fil
merna? Intensivt, färgsprakande och
spännande! Som ett stort drama som
lämnar en helt slutkörd och tömd på
energi. Endast känslorna finns kvar
som en njutbar bieffekt. Det som är så
bra med filmerna är att man får de
stora känsloladdade momenten upp
radade efter varandra och med tillhö
rande storslagen musik. Man behöver
inte genomlida stunder som egentli-

gen är ganska meningslösa. Ta t ex
Titanic. Om det finns någon läsare
som ej har sett denna film vill jag
varmt rekommendera den. Ett lämp
ligt ord för att beskriva mig efter att
ha sett Titanic är "besatt". Det är
mycket möjligt att jag tar för stort
intryck av filmer men vad gör det?
Jag minns med fascination när jag
och en kompis hade sett "Thelma och
Louise". Jag kom ut därifrån och
kände mig så otroligt stöddig. Stöd
dig? Ja, det är nog ett bra ord. Man
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skulle också kunna säga kaxig, upp
käftig och lite allmänt galen. Det var
ju några år sedan och jag hade precis
fått körkort och dessutom lånat bil.
Min kompis var inte så lycklig över
att jag skulle köra hem i det tillståndet
jag hade uppnått. Observera att mitt
tillstånd var uppnått helt utan tillsat
ser och bestod enbart av ett överskott
av adrenalin och andra signalsubstan
ser.. haha. Det blev också en ganska
vild färd hemåt. "Vik hädan!" var
kvällens tema.
Det är en kick att få en injektion av
känslor på så kort tid. Känslorna må
vara lyckliga eller ledsna, det är ändå
sådant som får en överambitiös fan
tasi att må bra. Hur kan man bara gå
förbi en flyghangar (sådana finns ju
överallt) eller kanske en nedlagd
fabrik utan att höra inledningen till
Miami Vice? Var finns de där spän
nande ögonblicken i det riktiga livet?
Förmodligen borde man vara tack
sam över att man slipper dem. Verk
ligheten överträffar ju oftast dikten på
både gott och ont. Tänk om man
levde som i filmerna? Varje scen vore
en livets läxa och erfarenheten skulle
komma som ett brev på posten. Inten
sitet i varje ögonblick. Jag kan inte se
hur jag väntandes på bussen ger
någonting av mening. Å andra sidan
kanske det skulle vara psykiskt pres
sande att alltid ha hjärtat i halsgropen
eller vara stum av känslor som svallar
över. Det är därför man har fantasi.
Jag älskar att bättra på verkligheten
en smula. Livet blir vad man gör det
till. Känner man för att leva i en Bond
film så kan man väl få göra det. Inga
problem. Låt fantasin styra och jag
kan garantera er ett liv i sus och dus!

Studentpris
Nybryggt kaffe 5 kr/kopp
Hemlagade pajer 1 5kr
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Alexandra
Billigt Kontorsmatriel
Datorer & tillbehör
Kopiering (även färg)
Laminering och Bokbindning

Öppet vardagar 10 - 1 8
lördagar 1 1-14
Valhallav. 47 Tel: 08- 150570
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Ab o resa 2
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Färjglatt
Japp, då har vi varit iväg igen. Iväg på ännu en flykt
undan vardagen, ut på Ostersjöns grå massa.

A
0

o 2 G I c K Av stapeln torsda
gen den 19:e mars. Efter den
lyckade Åbo 1:an var intresset
större denna gång och vi lyckades få
ihop 35 personer. Då torsdagen när
made sig och reseledarna, varav
undertecknade var en av dem, hade
varit tvungna att boka en hytt extra
på grund av det stora intresset, kom
den stora chocken.

Åldersdiskriminering

Silja Line godkände inte våra delta
garlistor på grund av att det var några
som inte var fyllda 20 år. Efter flera
samtal med Silja Line sade deras
säkerhetschef fortfarande nej. Panik! !
Vi slet vårt hår. Vad skulle vi göra nu?
Det hela slutade med att vi bokade
av en hytt eftersom några hoppade av
resan.

Fripassagerarwannabes

Sedan beslutades det att de som inte
var fyllda 20 år skulle chansa på att
komma ombord genom att köpa
enkelbiljett till Åbo. Det är nämligen
18 årsgräns för enkel resa.
Så var torsdagen där och alla, näs
tan i alla fall, infann sig på Siljatermi
nalen i Värtahamnen. Efter massa
strul med att ändra i deltagarlistorna
fick alla ut sina blijetter och tilldela
des en hytt. Så började vi att gå
ombord.

Var är Louise?

Dock saknades fortfarande två perso
ner, Louise med kompis, så det var till
att stå och vänta för oss reseledare .
Klockan närmade sig 19:50 och det
började bli lite nervöst med tanke på
att båten skulle avgå 20:00. Då ringer
Louise, och meddelar att hennes kom
pis inte dykt upp, men att hon är på
väg.
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Som alltid bj öd karaokemaskinen på tidlösa popklassiker. ..

Var är Jonas plånbok?

Stressen ökade lite extra genom att
Jonas glömt sin plånbok i bilen hos
sina syskon som skjutsat honom till
båten. De befann sig ungefär vid Danderyd och skulle försöka att hinna
innan båten skulle gå.
Klockan blev 19:55. Fortfarande
ingen Louise eller plånbok. 19:56,
Louise kommer instormande med
andan tappad någonstans på vägen.
Vi skyndar oss för att gå ombord, då
kommer Jonas lillebror med plånoboken. De hade kört från Danderyd till
Värtahamnen på under tio minuter!
Så varför stressa, vi hade ju trots
allt nästan två minuter till godo. Äntligen ombord. Flera av oss skulle
behövt en rejäl whiskey. Alla installerade sig i hytterna. Sedan följde kryss
nigen mer eller mindre det ordinare
schemat: tax-free, groggvirke, hytt
fest, fun-fun disco.

Karaoke

Kan tilläggas att mogendansen med
bugg, foxtrot och vals var en höjdare
samt att karaoken inte lät bättre
denna gång. Det framfördes höjdarlå
tar som Dover-Calais, Stop in the
name of love (se bild).
Dagen efter ägnades åt rekreation i
största allmänhet. Bland annat spe
lade en liten grupp Korpa, med långt
rullande r. En form av bingo, tack och
lov utan Loket. Så kryssningen hade
allt vad en kryssning skall ha. Här
finns utrymme även för egna tolkningar.
Skall slutligen tillägga att denna
gång klarade sig alla från att få ont i
baken ...

Eder ena kryssningsledare
Ulf Kalla

...... a......
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Reaktor l

Det är inte många som känner till att sveriges första kärnkraftverk låg här på KTH, eller lite mer precist,
bredvid Q-husets datasalar. Idag finns där en stor och tom lokal 25 meter under marken. Emissionen
tyckte detta lät intressant och letade därför reda på professorn i reaktorfysik, Karl-Erik Larsson, som var
med om att bygga reaktorn, vilken kallades för Rl.
Efter atombomberna i Hiroshima och
Nagasaki insåg sveriges ÖB vikten av
att samla på sig information om kärn
kraft och kärnvapen. Inte minst möj
ligheterna till att skydda sig mot
kärnvapen.
Vid den här tiden fanns det ingen i
Sverige som visste någonting om
kärnkraft och kärnvapen. Den infor
mation som fanns var hemligstämp
lad av amerikanarna och gick inte att
få tag på, så de svenska forskarna fick
återupptäcka atomhjulet. Vid den här
tiden anställdes Karl-Erik Larsson vid
FOA, med uppmaningen "Gör
någonting med neutroner!".

Början på kärnforskning

Tvärsnitt av hur den underjordiska byggnaden såg ut när reaktorn var i
drift. Förutom reaktorn fanns där tillhörande laboratorier, ventilations
aggregat och värmeväxlare. Bergrummet är förbundet med markytan
genom två schakt, det ena med två hissar - som idag inte fungerar - och
det andra med lufttrummor för värmeväxlaren och en trappa som
reservutgång. Ventilationsluften utblåstes genom skorstenen till vänster i
bilden. En skorsten som togs bort för ungefär fem år sedan.

Då detta var ett helt nytt område
inom fysiken, började man med att ta
fram mätinstrument och bygga en
neutronkälla. De strålkällor man job
bade med gav väldigt mycket radio
aktiv strålning, så man var redan från
början tvungen att vara väldigt nog
grann med strålskyddet. Inom strål
skyddsområdet fanns en svensk
världsauktoritet, Rolf Sievert - en av
de få svenska SI-enheterna.
Efter ett par års grundforskning
började man strax efter 1950 konstru
era och bygga en första testreaktor på
300kW som senare byggdes ut till
lMW.
När världens första kärnreaktor
byggdes av Enrico Fermi 1942 använ
des naturligt uran och grafit för att
upprätthålla kärnreaktionen. Denna
konstruktion krävde närmare 30 ton
uran för att uppnå kritisk massa.
En sådan konstruktion var inte rea
listiskt då man i Sverige bara fick ut
300 gram uran per ton skiffer. Man
hade som policy att Sverige skulle
vara självförsörjande med avseende
på alla nödvändiga material. Därför
valde man tungt vatten i stället för
grafit, vilket ledde till att man bara

25

Kri tiskt p å KTH
behövde tre ton uran i stället. Proble
met var att få tag på det tunga vattnet.
Fem ton köptes in från norska Ruj
kan-verken.
Trots att det tog mindre än fyra år
att gå från beslut till driftsatt reaktor,
tyckte de som jobbade med projektet
att det gick med snigelfart. Därför kal
lades reaktorn för Swedish Low
Energy Experimental Pile - SLEEP.

En kritisk dag

Efter mycket hårt arbete så kunde
man starta reaktorn för första gången
kvällen den 13:e juli 1954. Reaktorn
gick kritisk klockan 18:59, ett histo
riskt klockslag i svensk fysikhistoria.
Här gjordes sedan mycket av den
svenska forskningen inom neutronfy
siken fram till och med 1970 då reak
torn togs ur drift. Reaktorn fick sedan
stå avstängd till 1982, då den monte
rades ner och kördes bort. Idag finns
delar av Sveriges första reaktor i
Studsvik. Kostnaden för att bygga
reaktorn uppgick 1954 till cirka 20
miljoner. Rivningen 1982 kostade
intressant nog också 20 miljoner även
om den prislappen hade några års
inflation på nacken.

Kärnmonopolet införs

Kring 1954 tyckte amerikanarna att
ryssarna hade kommit så långt i
utvecklingen av kärnvapen att det var
vettigt att sprida information om den
civila användningen av kärnkraft och

Reaktorgropen där uranstavarna var nedsänkta i tungt vatten.
dess möjligheter. Så 1955 hölls en kon
ferens i Geneve om kärnkraft, där det
beslutades att uran skulle tillåtas att
exporteras från USA, mot att ameri
kanska myndigheter skulle få inspek
tera och kontrollera att uranet
användes för fredliga ändamål.
Nu ville många bygga sin egen
kärnreaktor. Inte bara svenska staten,
utan även privata näringslivet ville
bygga kärnreaktorer lite här och var.
Sverige stod inför en strålande fram
tid. Bland annat planerades flygplan
drivna med kärnenergi.
Det här kunde inte accepteras från
statligt håll och därför infördes det ett
statligt monopol för kärnkraft.

Den andra kärnreaktorn - R2

Sveriges andra kärnreaktor - kallad
R2 - var också det en forskningsreak
tor, men med en toppeffekt på 50 MW.
Den ligger i Studsvik, blev färdig
ställd och används fortfarande för
materialtestning och neutronstråle
forskning.

R3 i Stockholm

Emissionens utsända mäter den
radioaktiva strålningen nere i R 7 .
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I Stockholmsförorten Farsta byggde
man under tidigt 60-tal ett kärndrivet
värmekraftverk på 55MW för fjärr
rvärme, färdigt 1963. (reds. anmärk
ning: Fem år senare kunde vi se resultatet
i och med kårhusockupationen). Under
byggnationen klagade de lokala villa
ägarna i tron att hela området skulle
bli radioaktivt. När kraftverket sedan
skulle avvecklas 1973 (i lagom tid till
oljekrisen) kom samma villaägare och
uppvaktade Vattenfall och menade att
reaktorn skulle drivas vidare. Man
hade fått en så ren sjö och luften hade
blivit så ren jämfört med tidigare, då

man bränt olja i värmepannorna.
Kärnvärmen upplevdes som mycket
miljövänlig.

Sveriges enda oljeeldade
kärnkraftverk

Sveriges fjärde reaktor, R4, var tänkt
att ligga vid Marviken vid Bråviken i
Östergötland. Denna reaktor blev en
sorglig historia som drabbades svårt
av byråkrati och beslutsvånda, med
upprepade ändringar av vad det
skulle vara för reaktortyp och reaktor
effekt. Även andra konstruktionsänd
ringar försenade projektet och ledde
till slut till att reaktorn var utveck
lingstekniskt förbisprungen. Försom
maren 1970 beslutade man att lägga
ned projektet. Kvar blev den konven
tionella delen som omvandlades till
ett oljeeldat kraftverk och reaktorde
len blev en internationell provnings
station. Sverige hade fått sitt första
och världens förmodligen enda oljeel
dade kärnkraftverk!

Vår vandring

Det finns två vägar ner i Rl, varav
endast en har belysning. Vi stoppade
in den lånade nyckeln i dörren till den
senare ingången, men den fungerade
inte, så det fick bli den mörka trappan
ner. Den enda ficklampa vi hade pri
sades högt! Tjugofem meter senare
stiger vi ut i en stor gång som leder ut
i den stora reaktorhallen. Överallt är
det helt tomt, väldigt mörkt och allt vi
ser - golv, väggar och tak - är indelat i
ett rutnät där alla rutor har en unik
kod. Ser lite surrealistiskt ut faktiskt.
Mitt ute i reaktorhallen skyddar ett
räcke den grop där reaktortanken
tidigare fanns. Det
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Inne i reaktorhallen kan man se det vackra blåa välvda taket över gropen där själva reaktortanken var place

rad. Utefter den bortre väggen ses personalens kontorsrum.

välvda taket är vackert blått, själv
klart täckt av ett rutnät. Dock är det

Vi intervjuade Karl-Erik Larsson om
när han var med om att starta sve
riges första kärnkraffreaktor - R I
här på KTH.

lite svårt att konstatera mer än att
taket är mörkt i den knapphändiga
belysningen från vår ficklampa. Tydli
gen fanns det tidigare belysning i
reaktorhallen och de övriga utrym
mena, men den hade slutat fungera
för ett tag sedan. Karl-Erik berättar
hur trevligt det var med det blåa
välvda taket när han och kollegorna
jobbade med att bygga upp reaktorn.
På sidan om reaktorgropen fanns
ett övertäckt hål, som Karl-Erik för
klarade hade använts till tester av
uranstavar. Stavarna lyftes upp ur
härden, skyddade av en blymantel
och lyftes över till hålet där de sänk
tes ner. På den andra sidan av gropen,
utefter väggen låg en serie kontor
som bygger tre våningar i höjd. I ett
litet rum på sidan om gropen låg kon
trollrummet för reaktorn. Längre in
fanns lablokaler och personalutrym
men.

Var finns knappen för härdsmälta?
Emissionens utsända studerar
Text: Olof Lindqvist intresserat kontrollpanelen för tra
versen som användes för att flytta
Magnus Erixon bland annat uranstavarna.
Bild: Olof Lindqvist
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