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Cheord:

S

å slutar då min tillvaro som Chefs
emitteur. Samtidigt som det känns
skönt att ha det avklarat, har det varit
väldigt roligt. Jag hoppas ni läsare
tyckt det också. Även om man rätt
sällan får höra några reaktioner på det
som publiceras, talar det sitt tydliga språk
när en hel föreläsningssal sitter och läser
8fiUs_filP.@n . (Fast egentligen säger det väl
mer om föreläsarna.)
Jag önskar min efterträdare all fram
gång, och LYCKA TILL med aifääRiP.@n un
der 1 9901 Det kommer att hända mycket
under det kommande året: Quameval,
Elektros 80-års jubileum nästa höst, samt
viktigast, 2 5 års jubileum för E-sektionens
tidning, som inte alltid hetat anussiP.@n .
Guldtrycket på framsidan är en liten tju
vstart...
Mängden E-88or i redaktionen är nu
överväldigande, men eftersom så många
är söta flickor, kan det väl tolereras. Men
jag säger som SNO: var är alla E-89or?
Är det inga som är intresserade av att
göra eiiiiRRiP.@D ? Prata med någon av oss
emitteurer i så fall.
Johan Enfeldt slutar nu, efter att ha
gjort inte mindre än 18 nummer! Hans
främsta uppgift har varit att ha hand om
,umonsema, vilket han gjort jävligt bra!
Tack för ditt arbete!

Personligen tänkte jag vara kvar ett
tag till, degraderad till vanlig emitteur,
med rätt att skriva. Förhoppningsvis får
jag mer tid till det.
Vid denna upplagas pressläggning var
kårfullmäktigevalet klart. Eftersom Elek
tros fyra kandidater blev valda till de fyra
platser som fanns, har vi inte skrivit något
om det. Vi kanske presenterar dem i
framtiden. Sångartäflan var också avgjord,
Elektro kom fyra, men det reportaget kom
mer i nästa nummer. Håll ut!
Doqumentären blev klar för två veckor
sedan, det finns kanske fortfarande några
ex kvar i tolvan om du inte fått någon.
Jag måste här få lägga in ett förtydligande.
Annonsen för Salong Silversax är INTE
en bluff, utan man får 10 % rabatt mot
uppvisande av Doqumentären. Det är en
riktig annons som frisören betalt för.
Också en dålig vits. Liten flicka 5 år
till äldre man i lekparken:
- Om fajbjo föjer med upp i skogen ska
fajbjo få pilsner!

Sidan två ............................2
Ordförande orerar ................... 3
SNOpet! .............................3
Forska på KTH ...................... 4
Röksnusk ........................... 4
Tentaregler (suck) ................... 5
Bamse-ord från AMSE ...............6
Ettans undran ....................... 6
Cyberpunk .......................... 8
Yeehaah, snö! ....................... 9
Infraröd fotografering ...............10
Bebop del 5 ........................ 12
SOS Sällskapsresan ................ 14
Oktoberfest ........................ 16
SMusK .............................18

Vad finns det mer att säga, när ni nu Norge I repris? .....................20
blivit välfriserade och fått lite kultur i er
genom att läsa airJssianen ? Javisst ja! Alla Syltstandard? ...................... 22
vi som gör 8ird�nskar givetvis alla Åhnu, fondu(e) ..................... 23
en Relativt God Jul och ett Ganska Gott
ELAB Informerar ................... 24
Nytt År!
Med tårar i ögonen och gråten i halsen: UNIX skare va! ..................... 26

/3�

lliflissiP.!!_�D nr 8 1989 Årgång 24
Utgivningsdatum:

Innehåll:

(sex) ............................... 27

CHE-89

Adress:
1 989-12 -1 5

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Ett kvinnligare nummer
Carl-Mikael :l.etterling

E-87

778 13 92

Johan Enfeldt
Jan Grape
Eva Gustafsson
Blenda Langlet
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Aniko Eva Schmidt
Bengt Svantesson
Maria Söder
Elton Vaxlund

E-87
E-88
E-88
E-88
E-87
E-88
E-88
E-87
E-88
E-87

1 5 2 7 73
32 58 04
661 56 35
16 63 34
11 93 09
0756/32 0 62
16 75 58
47 47 82
774 86 79
59.1 64

Kårspexet 89 .......................30
Ryktas mm .........................31

eirJRRiP.!mD
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 1 8
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp: Onsdag den 17 Januari.
Biider som skall vara med i aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Eventuella diabilder lämnas senast veckan Innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
I airJssij!@O gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.

Framsida: Kiss me, Tiger! av Kenneth

Baksida: Badpojke
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Kära kantrater!
Vi har haft kårval på KTH och tyvärr hedersdoktorer, däribland kung Karl XVI
hade vi på elektro bara fyra kandidater till Gustav och förre rektor Gunnar Brodin.
sex platser (fyra ordinarie + två supplean
Detta är mitt sista bidrag till denna
ter). Det är tråkigt att intresset för kåren lilla spalt. Efter nyår har ni en ny
är så svalt. Man kan tycka att det bland ca ordförande. Nu när jag har chansen vill
tusen teknologer borde finnas fler än fyra jag passa på att tacka alla som under året
som vill engagera sig. Jag hoppas att ni hjälpt till i sektionslivet på allehanda sätt.
som är unga på sektionen läser detta och Tack skall ni hal Det har varit roligt att få
reagerar med att intressera er lite mer för representera konglig Elektrosektionen och
vad kåren gör med våra dyrbara slantar.
jag tackar för förtroendet.
I mitten av november hade KTH dok
En riktigt god jul och ett gott nytt år
torspromovation. Förutom att en massa önskar jag er allesammans!
nya professorer installerades och doktoran
der promoverades fick vi också några
Christina

SNOORD
Mitt år som SNO lider nu mot sitt slut.
Sammanfattningsvis kan sägas att det varit
skojigt, ibland mycket att göra men sam
tidigt kul och lärorikt.

Lär-och timplanen för 90/91

Här är de stora förändringar som skett.
På anslagstavlan utanför E l finns lär- och
timplanen i sin helhet uppsatt.

gjordes för ett år sedan) kan vi vänta tills
i sommar/höst med att bestämma om vi
ska fortsätta att köpa kursen från Indek
institutionen eller utifrån. Institutionen
har då fått två chanser att förbättra sig efter
den katastrofala kursen våren -88. Detta
måste anses som tillräckligt.

KURSKRAV

Linjenämnden har nu antagit de krav på
kurser som vi i studienämnden tycker
att man kan ställa. Tidigare har det
endast funnits rekommendationer. Kraven
sitter på anslagstavlan i tolvan och utanför
El. Dessa regler kan vi alltså kräva att
institutionerna följer.
Vektoranalysen flyttas ner till åk 1.
Till slut vill jag önska min efterträdare
lycka till.
Åk 2: Indek:en flyttas upp till åk 3.
God Jul och lycka till med tentorna!
Åk 1: Sänkning av antalet poäng på en
och flervariabeln till 11 p (dvs 3p). Detta har gjorts för att man
på andra linjer på KTH får ca 1 1p
för denna eller liknande kurser.

KRAM

Åk 3: Ny obligatorisk kurs, Industriella
Styrsystem 3p.
Under kommande år skall en stor kursre
videring ske. Då kommer man främst att
titta på kurserna i årskurs 1-3.

INDEKEN

lndeken kommer ej att ges nästa läsår
varför vi har ett extra år på oss att försöka
få ordning på eländet. Under våren kom
mer vi att gå ut utanför KTii för att
be någon göra ett förslag på en kurs åt
oss. Då kursen i vår redan har köpts (det

Lena

Visst är studierna ett lotteri,
men det här var väl ändd att ta i?

TENTARESULTAT PERIOD 2

Varav godkända

Kurs

Antal tentander

Åk 1:

Mekanik 1

221 st st

148 st dvs 67 %

Åk 2:

Fysik 1

195 st st

125 st dvs 64 %

Dig grunder

176 st st

136 st dvs 77 %

Fysik 3

210 st st

126 st dvs 60 %

Åk 3:
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En riktig
rökare
Saxat ur Expressen Söndag den 26novem
ber
Jakten på rökare intensifieras. Utredningar
pågår. Lagar förbereds. Rökförbudsskylt
tillverkarnas orderstock växer lavinartat.
Röka är fult. Röka är äckligt. Röka är
snusk. Snart vågar ingen anständig person
röka offentligt.
Men i takt med rökningens illegalis
ering växer floran av privata rökvideor.
Jag har själv spelat in ett antal härligt up
phetsande videor tillsammans med mina
vänner. Här är några smakprov ur sorti
mentet.
Nr 400. PRINCE Flicka & pojke i
soffan har skönt med en stor ask cigaretter.
Synliga rökringar. Carina röker för första
gången. Totalt 110 minuter. 395:Nr 404. UTAN FILTER Två röksugna
äkta systrar som är lite blyga i starten men
som blir helt vilda och börjar kedjeröka
John Silver. Naturlig hosta. Måste uppl
evas. totalt 155 minuter. 295:Nr 429. GLÖD I SÅNGEN Pernilla
och hennes pojkvän sängröker äkta hem
rullade cigaretter. Det blir stora hål i
madrassen. T.o.m gardinerna fattar eld.
Totalt 120 minuter. 395:Nr 451. ICKERÖKARENS OSKULD
Äkta privat par blåser rök på passiv rökare.
Insp hösten 1989 wider ansvar. OBS bara
franska cigaretter, Gauloise m.fl. Totalt
200 minuter. 495:Nr 474. SMVGRÖKAREN Mycket
stark och äkta udda film med maskerad
läderlcille som röker Rillo med glöden
i munnen & en ung tjej som tittar på.
Inspelad i lagerlokal. 110 minuter. 395:Nr 501.LÅNGT NER I LUNGORNA
Tändare+cigarett+munnen+häftigt indrag+
hostanfall som varar i tio minuter. Längst
i Sverige? Spontant askfatssnusk.Inspelad
i Malmö city. Totalt 120 minuter.. 395:Fler videor är under inspelning.
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Forskningen på KTH
utifrån
Till KTH's föredrag pd ARMADA hade Te/verkets Forsknings- och
utvecklingschef Kurt Katzeff bjudits in för att tala om forskningen pd
högskolan. Det blev ett intressant och tänkvärt anförande.
Forskning och forskarutbildning behövs
tyckte han, men på ett annat sätt nu än förr.
Dagens civilingenjörer är nämligen sämre
relativt tekniken än gårdagens (vilket inte
verkar helt otroligt med tanke på utveck
lingen). Därför anställs idag i näringslivet
forskarutbildade tekniker (tekn. doktor
eller lie.) där man förr nöjde sig med
civilingenjörer. Den snabba utvecklin
gen har medfört att den viktigate biten
i forskarutbildningen idag är den veten
skapliga metodiken, som man inte hinner
lära sig i civilingenjörsutbildningen.
Forskningen på KTH är viktig, men
inte internationellt framstående, fastslog
han. 1/4 Nobelpris - Hannes Alfv�n
1970 - är inte mycket att skryta med...
Katzeff betonade vikten av kontakt med
omvärlden och tog som exempel, para
doxalt nog, Hannes Alfv�n. Han tillde
lades nobelpriset för upptäckter inom plas
mafysik.en och en stor del av den forsknin
gen bedrevs vid en elektroinstitution under
50-talet. 1950 hölls det första föredraget
om halvledare på KTH, och Katzeff menade
att det man borde ha satsat sina resurser på
bonte ha varit just halvledare
för att få fram kompetens på området.

Det borde ha bedömts som betydligt vik
tigare än plasmafysik. Ett annat exempel
rörande elektro togs också upp. Televerket
m.fl. hade wider slutet av 60-talet börjat
upptäcka att det där med programmering
började utveckla sig till en egen veten
skap, och man stötte på högskolan för att
få igång foISkning på området. Professor
Erik G Hallen:
-Köksmatematik är inget för oss veten
slcapsmän.
Katzeff tyckte att forskningen skulle vara
fri och av hög kvalitet, men den måste
vara kopplad till den industri som finns på
området. Exempel på när detta fungerar
är TTT som han gav stor del av äran för
att Televerket finns med i EG's forsk:n
ingssamarbete RACE. De bästa forskarna
på vissa intressanta områden fanns helt
enkelt i Sverige och på KTH, och med
dessa drev Televerlcet nära samarbete.
eiiiiäRi�M9 passar på att tacka KTH för
initiativet att bjuda in Katzeff och AnnU
för en lyckad ARMADA.

Johan

FOTNOT: Hannes Alfven blev redan vid 32 hs lider profe1111or i dlvarande teoretisk elektroteknik 1940.
1945 startades en ny institution för studier av rymden och utveclcJing av elektronrör under bana ledning. För
sina upptäckter inom plasmafysiken tilldelades han 1970 Nobelpriset 0<:h idag tillbringar han vinterhalvlret
som professor vid UCSD 0<:h arbetar under sommarhalvlret vid Institutionen för Plasmafysilc här pl KTH.
Se ocksl artikeln om plasmafysik i BiiiiSRi� 6-88. Om fonk.ningen pl TIT hu vi haft artiklar i nr 8-87
0<:h 1-88.

ANKAN

PRIPPS och Harald Grindelöw önskar
alla t'-teknologer en riktigt God· Jul,
och ett Gott Nytt Pripps-Ar!
4

effiissiiffiiffi

Nr 8-89

Har du läst

STUDIEHANDBOKEN

?•

Nej, men jag har sett

FILMEN

'•

Tänk över hur våra tentamina genomförs. Känner du till vilka regler vi har att rätta
oss efter? Det som gäller generellt står på sid 15 i studiehandboken. Läs gärna vad
som står där. Några regler återger jag här:

-

Vi är skyldiga att följa tentavaktens anvisningar, t ex rörande placering.
Kommer vi mer än 45 minuter försent äger vi ej rätt att deltaga.
Vi fdr ej lli.mna salen under tentans första timme.
Väskor och kläder fdr ej förvaras vid bänken.

När vi lämnar in tentan skall vi ta med samtliga vdra tillhörigheter
frdn skrivplatsen, och vi li.ger ej rli.tt att gd tillbaka dit sedan skrivningen
lämnats in.

Kanske verkar en del av ovanstående löjligt. Vi fuskar ju inte, men reglerna finns
delvis till för att det inte skall få råda något tvivel om att just så är fallet. Jag tycker
att det vore bra om dessa regler följdes i större utsträckning, och jag tycker att vi kan
kräva att tentavakterna gör det de har betalt för. Det skapar ett trevligare klimat vid
tentan och om vakten säger åt oss att vi skall ställa bort våra väskor som vi i glömska
lämnat kvar vid bänken, så slipper ju vi bli misstänkta för fusk av den anledningen.
Bl a det syftar reglerna till.
Om vi misstänks för fusk är det bra att känna till våra rättigheter, i allafall om
vi är oskyldiga. Vi har då rätt att slutföra och lämna in vår tentamen, och vår skuld
prövas senare av skolans disciplinnämnd. Befinns vi skyldiga blir vårt straff sannolikt
avstängning från skolan en tid och en plats i ett straffregister som är offentligt.
Bra ordning på tentan skapar bättre stämning. Till en del kan vi själva bättra oss
men det är dags att tala om att vi kräver mer av tentavakterna.
Din ViceSNO I Johan Enfeldt
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USCH!

Det verkar inte som om det skulle vara ett framtidsyrke att vara student i
dessa tider. Så som innevarande AMSE känner jag att jag måste dela med
mig lite av de d åliga nyheter som berör oss nästa år. (De som har anlag för
högt blodtryck bör sluta läsa här.)

D

Det sa jag att det nog hade. Det
är ju som så att flera av oss inte vill
fortsätta att leva av blodpudding allenast
efter examen. Med hänsyn till de nya
studiemedelssystemet och det allmänna
löneläget är det faktiskt rent oilirskämt
att erbjuda en civilingenjör 12 000 pen
gar i månaden. När jag diskuterat med
företagsfolk har jag till leda hört argu
mentet att ingångslönen inte är väsentlig.
Tyvärr är det med denna ingångslön som
mat, hyra och preventivmedel (ungar är på
tok för kostbart de första åren efter exa
men) skall betalas, så lite halvviktig är den
nog i alla fall.
En vanlig fråga när någon gnäller är
vart det hela skall leda. Mitt gnäll leder
till följande: Berätta för företag och an
dra hur det är ställt! Många vet up
penbarligen inte vad vi har för ekonomi.
De flesta civilingenjörer som idag sitter
lite lagom halvhögt upp i företag och
förvaltning kom ut på aibetsmarknaden på
sextiotalet. Deras ingångslöner var av
sevärt bättre än dagens. Liksom deras
studielån. Släktskapet mellan päron och
äpplen gör ju att många av Er som går här
på KTH har en förälder, vanligen pappa,
som själv är civilingenjör. Gör experi
mentet att rota fram hans begynnelselön
ur garderoben och räkna om den till da
gens penningvärde. Jag kan nästa lova att
Ni kommer att bli förvånade, för att inte
tala om vad han kommer att bli.

Det finns få yrken som är ett kall,
det enda jag kan komma på är faktisk
prästyrket. Där har också pappa staten
sänkt lönerna så till den grad att man
frågar sig hur prästerna kan upprätthålla
livhanken. Oblat och vin kan vara svårt
att bli mätt på.
Ingen tjänar på att civilingenjörsyrket
blir en olönsam livsuppgift för omåttligt
idealistiska eller rika människor.
För att avsluta lite trevligt (jag vill ju
inte att Ni som till äventyrs har orkat så
här långt skall känna Er helt modfilllda)
så skall jag passa på och göra lite reklam
för ARMADA-gasquen. Det var trevligt
och gott och billigt. Teknologbiljettema
är skapligt subventionerade, vilket gör att
käket är mycket bra per krona. Tyvärr
verkar det som om många missar denna
gasque helt i onödan, i tron att biljetterna
är slut. I år fanns biljetter att köpa i
puben (på kåren) hela onsdagen under
�MADA. Detta beroende på att vissa
sektionsrepresentanter inte lyckats sälja
sina biljetter, jag skall inte nämna någon
men en börjar på ''F'.

Kan det vara lätt att vara Lektor,
när man har en vektor,
som är ortogonal,
i sin...?
*
Kan det vara kul att vara ortogonal mot
sig själv?
...
Va? Var e jag?????
...
Efter fyra och ett halvt års basbyte, borde
Man hade blivit korsfiist för mindre!
...
väl alla vara utbytta?
*
Det är normalt att ha kul, men är det kul
Efter
räkningarna
följer
kräkningarna!
att vara normal?
...
...

Vilka var de slätrakade grabbarna som bar
de Kongliges gamla tröjor på SILLISEN?
...
När tråkningarna slutar blir det tråkigare.
...
Det är inte så jaevla kul längre, Skaen
dar 'n!

e av riksdagen fastställda 4,2 pro
centen, som de gamla studielånen
räknas upp med, kommer nästa år att bli
5,8. Det är ju enkelt och lättfattligt, en
skuld på hundra lakan ökar med sexton
hundra mera varje år. De nya lånen blir
också dyrare, närmare bestämt kommer
uppskrivningsfaktom att ändras från 50
procent av statens upplåningskostnader till
70 procent. Det innebär att om farbror
staten räknar med en låneränta på l O pro
cent nästa år, kommer våra skulder att
skrivas upp med 7 (inte det minsta av
dragsgilla) procent.
Ett litet tips till Er som har en bit kvar
är att tänka efter om Ni verkligen behöver
hela lånet, eller om mamma och pappa
kanske har lust att försörja Er ett tag till.
Det här med ilirsörjning för ju osökt in på
området aibetsmarknad och ARMADA.
Det gick ganska bra på ARMADA,
tror jag. De flesta företag var nöjda
med oss och många lyckades ragga fltrsk
och fin aibetskraft. På gasquen hade jag
ett mycket intressant samtal med Reijo
Palola, som är ansvarig för kontakter
med universitet och högskolor på ABB.
Han berättade att ABB för ilirsta gången
börjar få svårt att fylla platserna på sina
elevingenjörskurser (=trejnii-programs, på
svenska), och undrade om detta möjligen
kunde ha med pengar att göra.

Detta torde vara mina sista rader som
AMSE, men det kommer säkert en allde
les utomordentlig efterträdare i vår, i skri
vande stund dock okänd.
PUSS på Er!

Niklas

Ettans frågor och funderingar:
NORMALITET

Är ett begrepp som förändras i takt med
tiden och antalet. Ty ju fler människor
som sysslar med något "onormalt", desto
normalare anses det vara.
Jag menar, vad skulle folk ha sagt
om en medmänniska på Jesu tid, som åkt
nedför en sluttning med två plankor på
fötterna, för att sedan ta sig upp igen och
fortsätta i den stilen en hel dag.

...

Blir det 1-ning nästa år?
*
Var köar man för examensbiljetter?
...
Finns längsta kön vid biljardborden?
*
Va? Är det fortfarande någon som läser?

Kultureunuckerna
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Från kåruppdrag till
interaationel1a u.tmamngar

''Det kan vara lönsamt att bryta i tid''

"Jag jobbar med kontaktorer, en standardprodukt som huvudsakligen bygger på etablerad teknik. Marknaden
är hård, konkurrensutsatt och överetablerad. Ett sånt klimat kräver kostnadsjakt. För att hänga med måste
produktprogrammet hållas heltäckande. Själv håller jag i tre pro;jekt som löper parallellt kring samma produkt
grupp.
Ett vänder sig mot USA. De behöver en speciell typ av kontaktorer, s.k. drive- kont-aktorer för att styra
likströmsmotorer. Vi modifierar vår befintliga standard för att klara detta.
Ett annat projekt handlar om att ta fram en fyrpolig kontaktar för marknader där man bryter nollan i el
nätet. Med ett bra sortiment räknar vi med att få upp dörren mot Sydeuropa.
Det tredje ska förbättra apparaternas elektriska pr�standa utan att höja tillverkningskostnadema. Skoj, men
tuffast som projekt.
Jag jobbar som projektledare och ansvarar för att projektens resurser utnyttjas optimalt. Jag ska samordna
(mål och tidplan), administrera (uppföljning av tidplan och ekonomi), ta fram beslut,sunderlag, sammanställa
information, hålla i möten, följa upp, "jaga på folk", sprida information, motivem - hitta utvägar. Jag ska helt
enkelt ro projekten i hamn både tekniskt och ekonomiskt.
Det bästa med jobbet? Det är att få jobba resultatorienterat, att få ta ansvar och ändå ha frihet inom ramen
för projektet. Jag jobbar med människor och har roligt kort sagt."
Marianne Arosenius tog studenten i Djursholm 1981 på naturvetenskapliga Unjen. Hennes intresse for språk, utlandet
och teknik gjorde att maskinteknik på KTH kändes rätt som utbildningsväg. Hon varvade studierna med både jobb och
föreningsuppdrag. Vagnsrenovering på Sl, robotfrågor på IBM, stämplingsutrustning på LME plus en mängd kårupp
drag. Bl.a. anställd på kåren för att hålla i industrikontakter. Trots alla förtroendeuppdrag blev det en examen i
maskinteknik 1986 med inriktning på tillverkningssystem. Exjobbet var en idelayout med lönsamhetskalkylft'ir automati
sering av tillverkning av bimetallutlösning för ABB Distribution. Marianne blev elevingenjör på ABB och fortsatte på
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Eyes for you only!

I Nr 4-89 av Emissionen skrev jag om Cyberpunk. Jag tänkte här fortsätta
serien genom att berätta om ett par författare till inom genren: Spider
Robinson och Pat Cadigan.

J

ag rekapitulerar: Lite löst beskrivet
är cyberpunk science fiction litteratur
som handlar om en framtid på jorden
där infonnationssamhället har utvecklats
fullt. (Eller gått överstyr, det beror hur
man ser det.) Det statsskick som vi
är vana vid har försvunnit, och det är
de stora elektronikfijretagen som utgör
stonnaktema.
Berättelserna handlar dock inte om de
som lyckats; snarare motsatsen. Vanligt
follc, som tvingas leva i dessa samhällen,
är ofta huvudperson.

Pat Cadigan

är en av de få kvinnliga science fiction
författarna jag känner till. (Ursula LeGuin
skriver ju närmast fantasy.) Så vitt jag vet
har hon bara skrivit denna bok, men den
är desto mer känd är den. Boken heter
MINDPLAYERS och kom ut 1987.
I denna boks värld är det mesta ut
forskat när det gäller hjärnan. Man kan tex
koppla ihop sig två stycken i en maskin
(icke närmare specificerad) via optiska
nerverna, och kommunicera med varandra
på ett mycket intimt sätt. Eftersom ögonen

måste plockas ur llir att göra detta, sliter
det på muskler odyl, så många människor
skaffar sig konstgjorda ögon i snygga
färger och olika design, typ kattögon osv.
Är man trött på sin egen personlighet,
så kan man byta den! Man kan även köpa
sig en neuros eller paranoiditet, allt finns
att köpa Man måste dock ha tillstånd av
myndigheter llir att bli galen. Det finns
Brain Police (hjärn-polis) som övervakar
detta, samt andra nya brott, tex Mindrape
och Mindsuck.
Huvudpersonen, Allie, bryter mot de
flesta lagar, men när hon prövar en Mad
cap, en hjälm som skickar in alla möjliga
kemikalier i hjärnan bara llir effektens
skull, åker hon fast. Men istället för att
bestraffas, utbildas hon till mindplayer, en
slags modem psykolog.
Det hela kan låta väl fantastiskt, men
när man väl kommit in i boken är den
väldigt bra. Det framtida samhället är väl
beskrivet, men boken är inte så spännande,
utan det handlar mera om inre spänning
(psykologi), men bli inte avskräckta av
det!
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Spider Robinson

har förutom cyberpunk skrivit några böcker
av mera konventionellt slag. Det är
egentligen novellsamlingar, med gemen
samt tema, och humoristiska inslag, delvis
av typ ordlekar. De heter CALLAHAN'S
CROSSTIME SALOON, TIME TRAVEL
ERS STRICTLY CASH samt CALLAHAN'S
SECRET. Alla tre rekommenderas.
TELEMPATH (1976) handlar om en
framtida värld där en sjukdom; Carlson's
disease drabbat hela världen. Alla får
tusen gånger känsligare luktsinne, och
tvingas uthärda varandras stanker. Som
tur var uppfinns näspluggar, men männis
korna tvingas ändå flytta ifrån städerna
och luftföroreningarna. Hyffsad bok, men
inte cyber.
Robinsons bästa bok i mitt tycke heter
MINDKILLER. (1982) Huvudpersonen har
fått sitt minne raderat, men han vet inte
varfor. Bit för bit återupptäcker han
sitt förflutna. Han gör karriär som in
brottstjuv, men räddar livet på en tjej.
Hon har försökt ta livet av sig genom
att koppla in hjärnans njutningscenter i
vägguttaget, för att sedan dö av svält. My
cket spännande bok.
Den fristående fortsättningen heter
TIME PRESSURE (1987) och är inte rik
tigt lika bra. Den hänger ihop väldigt löst

The Mindkiller is coming to take you
away, HAHA! (Beviset pd att UFOn finns?)

l Callahan's Saloon finns allt, inklusive
kalla killar i kylen ...

med första boken, och miljön är helt an
norlunda. En mycket snygg, naken kvinna
dimper bildligt talat ner i knät på en eremit
i Nova Scotia, och hon påstår sig komma
ifrån framtiden. Trevlig bok, men jag vill

inte riktigt kalla den för cyberpunk.
Tyvärr har hösten sugit musten ur mig,
si\ jag har bara hunnit läsa en bråkdel
av vad jag brukar i skönlitteratur. Det
finns fler bra cyberpunkförfattare, som jag
förhoppningsvis kan återkomma till. Må
ni få tid att läsa mycket under jullovet!
(Cyberpunk alltså, inte kutslitteratur.)

YEEHAAH!
D

et snöarf! Äntligen kommer vintern
med den vita vackra snön som jag
längtat efter ända sedan i midsomras _då
den första abstinensattacken satte in. Tack
och lov för att jag bor i Sverige där vi har
riktig vinter med snö, skidor, jultomtar
och snöbollskrig.
Just nu faller snön i stora mjuka
flingor utanför mitt fönster och jag ser hur
den gråa storstadsmiljön målas vit och hur
den dystra vardagen lyses upp. Vem kan
säga att vintern är den mörka årstiden,
ty vad kan vara ljusare än vidsträckta
snötäckta vidder eller snötunga granar?
Vad kan vara mysigare än att knalla fram
i vinterlcvällen och höra snön knarra un
der skosulorna samtidigt som man ser
det varma ljuset från adventsstjärnorna i
husfönstren? Aldrig någonsin blir himlen
så klar som en kall vinternatt då hela vin
tergatan gnistrar i skyn så att man nästan
faller baklänges. Klaga inte på vintern.
Njut av den!

***

Janne

Reseledarne önskar er alla en riktigt God Juli
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Ultraviolent Infrared!

D å och då har jag använt Kodaks High Speed lnfrared film, en svart-vit
infrarödkänslig film som ger lite annorlunda resultat. Eftersom flera varit
nyfikna, tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter. Man stöter p å tre
huvudproblem när man använder infraröd film: Filtrering, Fokusering samt
Exponering. Utdelningen i form av annorlunda bilder gör det dock värt
besväret.

F

örst och främst: vad menas med in
frarött? Alla har väl inte läst vågröran
ännu, och för dem som har det, blir
det en liten repetition. Synligt ljus har
våglängder mellan 400 och 700 nm (na
nometer), med blått vid 400 nm och rött
vid 700 nm. Ju kortare våglängd, desto
energirikare strålning, alltså finner vi ul
traviolett strålning vid våglängder kortare
än 400 nm. Om vågländen är längre än
700 nm kallar vi strålningen infraröd.
Vanlig fotografisk fihn är känslig för
ultraviolett strålning och synligt ljus. Svart
vitt fotopapper är känsligt för blått och
ultraviolett ljus, därför kan man ha röd
mörkrumsbelysning. Kodaks infraröda
film är känslig för ultraviolett ljus, syn
ligt ljus, samt våglängder i det infraröda
området 700 till 900 nm.

En svettig hingst!
Det ryktas att ränderna aldrig gdr ur...
Det fuktiga i blicken beror q_ pd filmen.

Dessa våglängder motsvarar den strål
ning man får av föremål uppvärmda till
mellan 250 och 500 grader Celsius, vilket
gör att man kan fotografera i skenet frän
tex ett strykjärn! Det ger dock långa
exponeringstider och är inget som jag har
provat.

Filtrering

Eftersom fihnen är dubbelt så känslig
i det blåa området, måste man filtrera
bort åtminstone det blåa och ultravioletta
ljuset, för att få någon infrarödeffekt. Ko
dak betecknar sina filter med Wrattennum
mer, och de vanligaste är Wratten nr 25A
och nr 87. Motsvarande finns från andra
tillverkare.
Filter finns av dels glastyp som man
skruvar på objektivet, dels gelatintyp, en
tunn och ganska repkänslig folie. En
klast att använda är de som man skruvar
på, men vill man använda svartblixt (se
neq.an) måste man ha folietypen.
Nr 25A är ett rödfilter som släpper
igenom röd plus infraröd strålning. Det
kan även användas för vanlig svart-vitt
foto. Nr 87 eller motsvarande släpper Exponering
enbart igenom infraröd strålning.
Beroende på vilket filter man använder
och om man använder dagsljus eller blixt
Fokusering
ljus, får man olika ASA-tal, dvs varierande
Eftersom den infraröda strålningen har känslighet, på filmen, se nedan:
längre våglängd, stämmer inte fokuserin
Bllxtljus
Dagsljus
gen på vanliga kameror. När man fått Fiiter:
2 00 ASA
80 ASA
en skarp bild i sökaren, måste objektivet Inget
12 5 ASA
50 ASA
förlängas. (0.2 5 % av brännvidden) Ly Nr 2 5A
64 ASA
2 5 ASA
ckligtvis har de flesta kameror en röd Nr 87
färgklick vid bländarinställningen, som
Tabellen är hämtad ur Kodaks datablad,
visar hur långt man ska vrida.
Man ska alltså vrida så att objektivet men är att betrakta som riktvärden, efter
blir längre, och skärpan hamnar på ett som andelen infrarött ljus varierar i olika
närmre avstånd! För att få bra skärpedjup, ljuskällor, och kamerans exponeringsmätan:
bör minsta möjliga bländare användas, dvs i stort sett bara mäter det synliga ljuset.
Exempel: du ska ta bilder utomhus
bländare 16 eller 11.
Med filter på, blir det givetvis svårare med filter 2 5A. Ställ kameran på 50 ASA,
att ställa in skärpan. Rött filter (2 5A) går exponeringsmät utan filter, eller kompens
ju an, men det som inte släpper igenom era för filtrets ljusdämpning. Ställ in
synligt ljus (87) är omöjligt! Därför blir skärpan, vrid lite till (enl ovan) samt
man tvungen att ta av filtret för att ställa ta bilden. Om det inte är solsken ute,
behöver du troligtvis stativ!
in skärpan...
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En del har sett mig fotografera. och påpekat
att min blixt inte fungerat. Så de bedrog
sig! Vid dessa tillfällen har jag· haft ett
gelatinfilter (Wratten 87) framför blixten.
Det är fasttejpat med eltejp, och ett stycke
overheadplast framför som skydd. Genom
detta filter syns blott ett svagt rött sken av
blixten, den är mao inte helt svart.
Med filtret på blixten behövs inget
ytterligare filter på kameran, eftersom det
infraröda ljuset dominerar. En vanlig blixt
ger ungefär lika delar synligt ljus som
infrarött. Om man inte har automatisk
blixt, använder man blixten som vanligt.
Detsamma gäller om man har filtret på
objektivet, rött eller infrarött.
Om man däremot har automatisk blixt
som mäter reflekterat ljus måste man an
vända ett steg mindre bländartal, dvs om
blixten anger 8 använder man 11. (Detta
beror på att sensorn på blixten bara känner
den infraröda delen av ljuset, dvs ca Gullig bild. Påminner om en skogsälva,
eller nåt annat sagojunk.
hälften.)
Exponeringen är det man oftast miss
lyckas med. Om det är lite oskarpt gör inte
så mycket, men överexponering är värre!
Fihnen har relativt liten exponeringslati
tud, och särskilt överexponeringar förstör
bilden. En måttligt överexponerad film (ca
2-3 steg) är nästan helt svart!

I Kodaks datablad anges att filmen inte
är lämplig för porträtt, eftersom ansikten
"förvrängs", men det är ju just detta som
är finessen! Huden får ett genomskinligt
utseende, läppar, blemmor och acne blir
ljusa och ögonen svarta. Vissa hårfärger
kan också ändras. Sammantaget med att
infraröda bilder oftast blir aningen os
karpa (se Fokusering ovan) ger det hela
ett väldigt gulligt intryck. (Gullighetsfak
tor 1.5) Titta bara på bilderna på detta up
pslag!
Inte för att jag vill påstå att flickorna
inte är söta annars, men nog blir de sötare
med infraröd film! (Pojkarna vill jag inte
uttala mig om.) Eftersom kameran inte
tål hur gulliga motiv som helst, får man
vara försiktig med vem man fotograferar.
Liten Karin, som är en levande definition
på gullighet, bör man vara försiktig med
att fotografera ...

Framkallning

Man kan lämna in filmen till en bra fo
tobutik, men bäst är att framkalla fil
men själv. Vid framkallning i dosa med
outspädd D76 blir tiderna enligt nedan:
(Stopp och fixering som vanlig svart-vit
film.)
18.5 20 21 22 24
Temp ('>C):
Tid (min):
13 11 10 9.5 8

Övriga data

Filmen har kortare hållbarhet än nonnal
film. Fihnen finns i vanliga 36 bilders
rullar, och kostar ca 60:- hos välförsedda
fotobutiker. (Tex kameradoktorn ger 10
% teknolograbatt.) Laddning bör ske
helst I mörkrum, eller I nedsläckt rum,
eftersom kasetten läcker In lite ljus vid
öppningen. Därför ska filmen lagras i
plastburken. Fihnen är överhuvudtaget
mycket kornigare än Tri-X eller TMAX,
och ungefär lika kornig som TMAX-32 00.
Däremot har den en snygg kornighet som
ger ett konstnärligt intryck vid höga för
storingsgrader. (Se ögat i boktipset, detta
nummer!)

Gulligt par? (Den här gången kom du inte undan, Hettan!)
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Natur
Naturbilder, dvs utomhusbilder utan män
niskoinslag, blir också annorlunda. På lik
nande sätt som röd- eller gulfilter förmörkar
himmeln, förmörkar infraröd fotografering
himmeln. Detta beror givetvis på att man
filtrerat bort det blåa. Med moln kan man
få himmelsbilder som är väldigt drama
tiska, det ser ut som om det skulle bli
storm närsomhelst. Se bilden på klock
tornet.
Gröna växter och träd blir ljusare,
nästan vita på bild. Eftersom avståndsdis
"försvinner" (det infraröda ljuset stop
pas inte av dis) får bilderna något av
sagostämning över sig. Tyvärr har jag in
get riktigt bra exempel på det.
Kodak anger att eftersom man kan ta
bilder med svart-blixt enligt ovan, lämpar
sig filmen för fotografering av skygga
djur. Ett bra exempel är människans
pamingslek...
Om ni har några frågor, eller tycker
något är oklart, är det bara att fråga mig.
Jag tittar gärna på andras bilder.

Det stormar om THR.

Bellman

Döda Män diggar inte BeBop
av L L Carlson

(Detta har hänt: P.J. Yttermar, strandsatt
i Köpenhamn, har fått jobb som admin-.
istratör �v en suspekt porrbutiks "Tyska.
Verksamhet". Han har just fått i uppdrag
att resa till Tyskland då en väldig, engelsk
talande noshörning rusar in i butiken och
dödar alla andra...)

DEL 5.
Han hette P.J. Yttermar, och han var rädd.
Trots att det gått över två timmar sedan de
uppskakande händelserna i butiken, hade
han ännu inte kommit över chocken. Han
hade tagit en taxi till Kastrup, betalat med
pengar ur Jörgen Madsens stinna plånbok
och sedan smugit in i avgångshallen, stir
rande omkring sig likt en Christer Pet
terson. Flygbiljetten till Berlin var ut
skriven i namnet Karl Köttberg. Han
hade detaljstuderat den under taxiresan i
hopp om att den skulle ge honom en
ledtråd till vad som egentligen skedde,
dock utan framgång. Nu satt han i en
bekväm flygplansfåtölj, Euroclass, med en
dubbel Absolut Ganska Starkt Brännvin
bekvämt inom räckhåll, och var inte my�
cket klokare.

Fasten Seatbelts-lamporna tändes och och den lilla man som stått bakom dem
kapten Briisseldorff meddelade att endast blev synlig. Han var iklädd en något
tio minuter återstod av resan. P.J., som för stor chaufförsuniform och hade stora
inte tänkt på att knäppa upp bältet, svepte svarta mustascher som uppenbarligen inte
sin Absolut Ganska och torkade pannan var äkta då några svettiga hårtestar un
med en servett. En flygvärdi1U1a skyndade der mösskärmen avslöjade hans hårfärg
som illröd. I sin behandskade hand höll
genast till.
''Det är inte alls farligt, kapten Briiss han en liten skylt med orden ''KARL
eldorff har landat åtskilliga gånger, och KÖTTBERG" slarvigt textade med blå
ingenting har någonsin hänt, är det inte tuschpenna, och han kastade hela tiden
fantastiskt att dom river muren, har ni varit nervösa blickar på de tre armbandsur han
i Berlin förut, hr Yttermar? Det är oerhört bar på vänsterarmen. P.J. suckade och
vackert så här på hösten, om ni tycker det började gå mot mannen. Han var bara
är obehagligt kan jag hålla er i handen, det några meter ifrån honom då det slog
är så många som är flygrädda, ni behöver honom som en blixt från klar himmel:
inte skämmas, å nej, inte alls, det är ingen Han hade kallat sig för Karl Köttberg hela
vägen från Köpenhamn - MEN FLYG
fara alls..."
P.J. lyckades med ett forcerat leende VÄRDINNAN HADE KALLAT HONOM
bemöta flygvärdinnans svada och förklar HERR YTTERMAR! !!
ade att han inte alls var flygrädd, bara
- Fortsättning följer lite magsjuk, varvid flygvärdinnan nästan
förplämpad drog sig tillbaka. Han kunde
'(
knappast förklara att det var resans mål
som skrämde honom mest.
Femton minuter senare stod P.J. i
Arrival-hallen och såg sig villrådigt om
kring. Hit men inte längre sträckte sig
hans instruktioner. Plötsligt flyttade sig
tre högresta jesuitpräster något till vänster,
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Sällskapsresan
I vinterkylan och mörkret började krafterna tryta och modet ta slut. Trots
trippeldoser av vitaminer var lemmarna som spaghetti. För att i någon mån
m å bättre (Agren har man väl mött förut) bestämde jag mig för att resa.
Tyvärr var kassan inte så särskilt stadd...
0

Men

då såg jag anslaget i tolvan! Res till dina
drömmars mru.. Ibiza! Åh-åh-åh Ibiza, här
kommer jag! Första klass50 små pengar,
andra klass 30 dito. Jag slog till direkt,
ba! Första klass, inge problem, stålarna
räcker till hund-fri prit på hemresan oxå!

Någon

packning i större omfattning var det ju inte
tal om, men det gällde ändå att planera,
och det noggrant. Jag menar, pass, pengar
och piletter, okej, men prit, pondomer och
prudar är ju också icke att förglömma.
Visserligen, sistnämnda tre kan skaffas
där, men det gäller ju att ha den rätta
stajlen också.

Det som glöms i snö kan gott fd ligga kvar.

Flygvärdinnorna

___, bekräftade mina Misstankar.Inga pussy
cats här inte. Snarare polska anabol
tyngdlyfterskorl Och inte hade dom rakat
näsborrarna heller! Öhhk! Här-resande
här-dingar. Fast dom fick tyst på späd
barnen som satt och skrek. Mat på flaska
langa dom, hela flajten.

Satte

igång genast med inköpen. Jag pur
chasa ett par schuckra solbriller, rågummi
sandloafers och en t-shirt med worn-in-3months look. För att komplettera det hela,
gick jag och Vaxade bena. Dig it allt Man
vet ju aldrig. Faktiskt.

På

Fly Trans-West-It Air!

förköret vid inTjeckningen började jag ana
missråd i mossen! Alla hade skioveraller,
skiboots, och tvåmeters resväskor av den
j..ligt smala modeschangen. Visst, det är
svalare på Ibiza också, men inte så kallt.
Tur att det finns sololja att värma sig med, Småbarnen tröstas med nappflaskor.
både utvärtes och invärtes.
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Fast

i välkomstdrinken var det sprit, det bättrade
på stämningen lite, och snart kändes allt
frid och fröjd igen. Slog mej i slang
med några andraklasspassagerare. Blåsta
jävlar, trodde dom skulle till alperna och
åka plankor. Fan, dom ligger i Sydamerika
ju, inte i Ibiza. Dessutom hältde dom
bira på oss förstaklassare, jävla avund
sjuka typer!

inte var det Ibiza vi kommit till! Be
svikelse, för att inte säga MÖRKER! Vad
kunde jag göra, bara shorts hade jag.
Nåja priten var ju billig i Sanktanton oxå.
Jägarmeister och Glywein, och en konstig
sorts öl som hette Zweibierbitte. Men det
var inte allt!

Gojan fastnade vid puddingen...

Elektros egen Tom Krus, krusar ingen med
CP-special!

Drinkarna

Mat serverades oxd pd flighten. Ett PR
trick?

var många i baren. Jag träffade Chris
ter Petterson där, och Janne Walker och
Bloody Mary, och flera som varit i San
Piloten
Fransisco. Stämningen var så hög, att
fleras glas självantände, men tydligen var
var en ohyffsad fan, hälsa oss inte ens
välkomna. Riktiga flygmaskinschefer säger Stora backen i Sanktanton. Pripps skänkte folk vana vid det. Så fort flammorna slog
upp, tog dom ett sugrör och drack uppi
alltid åt en att känna sig hemma, ta av priserna till bästa dkare.
Snabba grabbar. Faktiskt.
sig smokingen och så vidare. Musiken
ombord var gammalt 60-talsjunk, gittar
Var
rer och sång. Så himla omodernt. Nä,
scratching och Acid ska det va
tog bardisken vägen. Och golvet bara flög
upp och slog mig i pannan. Ajajaj. När
Hade
jag vaknar upp nu, känns det som om dom
gipsat skallen på mig! Katthår på tungan,
jag inte vetat att det var Polish Airways
och magen morrar. Jag skulle låtit bli dom
vi flög, hade jag varit riktigt lugn. (Nej,
fem sista glasen!
jag såg det inte på lacken, men alla
polacker fick sitta i vänstra halvplanet.)
Goda
Breda mittgångar, för att få ut likkistorna
Däremot hade dom spart in på flytvästar.
råd är nu dyra. Jag är tillbaka i Sverige,
Gör ändå ingen nytta, om vi kraschar över
och vet inte hur jag kom hit. Någon måste
fastlandet.
ha skickat hem mig! Tentor, julafton och
kvarskatt, alla onda ting är tre! Nåja, det
AIDS
är bara att hålla utkik i tolvan. Lyckligtvis
-test gjorde dom inte när vi landat. Däremot
kommer det fler schyssta presqutt. Tack,
kolla dom en massa annat. Pass, röka och
PR.
sprit och så, men det hade jag ju redan.
För eifässi�IJ!lO i tiden:
Reseledarna var trevliga typer, fast lite
Bellman
skumma. Käka kiwi med hockeyhandskar, Vilken äcklig typ! Och sd slickar hon
eller vad dom gjorde.
Foto: Kenneth
honom i örat ocksd...
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ovember. Kallt. Huttrande står vi
i kön och väntar. På vad kan man
fråga. Plötsligt förnimmer jag ett kvävt
skri innifrån byggnaden. G'SUFA! Det är
dags för Valhalls årliga Oktoberfest.
När vi kommer in i värmen förstår vi
genast varför det var sån kö utanför. Inte
för att det är trångt på något vis. Tvärt
om! Det ekar i trappan när vi går upp
till matsalen i kårhuset. Man vill bara
markera att den här festen är populär och
utanför poppiga ställen ska det vara kö.
Rutinerat glider vi genast fram till
grillen och beställer mat. När jag efter en
halvtimme återkommer för att hämta min
tallrik frågar någon med hungrig stämma
vilket turnummer jag har. Elva, svarar jag.
Då får jag nog vänta en stund till, säger
mannen med nwnmer femtiotre.
Av den föredömligt billiga ölen (17:-)
och den föredömligt goda maten blir stäm
ningen snabbt hög i lokalen. I vim
let vandrar raffiga försäljerskor runt och
säljer några av livets nödtorfter: T-shirts,
rädisor, cigarretter, rättikor, kondomer och
jävulskt äckliga grovsaltade kringlor. Ar
rangörerna själva - Valhall - glider omkring
i folkmängden i sina coola svarta maffioso
svidar och övervakar nästan obermärkt
sin arbetskraft. I matsalen spelar nu en
oupmärksammad blåsorkester med gamla
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Gudfadern lll under inspelning.

gubbar. De spelar säker bra. Jag hör bara
inte bort till mitt bord
Kvllllens mål är inte maten, inte ens
3m3 som det står på biljetten, utan 3,5m3 •
För att uppnå detta finns en mängd öltappar
i alla hörn. Ingen ska någonsin behöva
stå i kö för att släcka törsten. De saltade
kringlorna tillsammans med de olika täv
lingarna hjälper till att höja konsumtionen.
Runt lyckohjulet hopas männinskor
som tror att de skall kunna supa billigare.
Det finns ingen hejd på snålheten, men
hjulskötaren verkar rutinerad eller är det
bara så att hjulet är preparerat. Jag
lämnar lyckohjulet utan att ha släckt vare
sig törsten eller spelbegäret. Under hela
kvällen träffade jag bara en person som sa
att han vann, men han var redan skyldig
en annan en öl så han fick inte dricka upp Det mist skabrösa av de motiv man kunde
låta sig fotograferas i för en billig peng.
den själv.

Jag trodde det var pärlsocker på kringlo
rna när jag bet. Det var grovsalt...

Ompa, ompa utan stoompa.
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Nästa ruthalt blir trapphuset bakom
scenen. Här kan man spela Caps. Träffa
kannan med tre av fem kapsyler och du
vinner en öl. Betydligt bättre odds än
lyckohjulet. Det enda man kan sörja
över är att precisionen avtar i takt med
vinsterna, men det verkar inte bekymra
folk. Caps är nog kvällens favoritspel.
I puben spelar ett band jazzig musik.
Jag hatar jazz, men många andra vill
lyssna. Trängsel och applåder, öl i glasen,
öl i magen, öl på golvet, mer musik.
Var det inte en skylt om ölhäfv jag
sett där borta? Man kan tydligen pröva
sin förmåga på detta område också. Skyl
tar och pekningar leder mej till Gröten.
Man kan lätt förvänta sig en stimmig
röra av människor framför ett bord. Do
marens myndiga röst som säger: "Är
hävama redo? Färdiga...häv...PLING!"
Inga förväntningar uppfylls emmelertid. I
Gröten står ett bord med tidtagarutrust
ning och ett par människor står och pratar
i hörnet. Ingen häver. Kanske tävlingen
redan varit eller kanske blev den av senare.
Inte vet jag.
Folk ser torväntansfillla ut. Hon
borde nog komma snart. Ja, det borde
vara dags nu, för länge sedan förresten.
Man väntar på magdansösen. Förra året
kom en magdansös och det kan ju inte vara
sämre i år, resonerar folk. Man fortsätter
samtalen, men sneglar då och då upp på
scenen.
Framemot midnatt intas scenen, men
inte av någon magdansös. Ett 1 5 tal
personer som tydligen heter Party Patrol
drar igång och börjar spela dansvänlig
festpop. Schysst sound men ändå..., tänker
jag när jag efter en stund drar mej upp en
våning till vinyl rytmerna i stället. Här
kan man göra sig av med de kalorier man
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Trångt och trevligt.
intagit tidigare under kvällen samtidigt
som man utan svårighet gör sig ännu
törsigare. Atmosfären är farligt tät. Det
är tätt på dansgolvet också.
När jag gör en av mina rundor, den
för att släcka törsten och andas lite, finner
jag att man sänkt ölpriset till 10:- för en
halvliter. Det är inte dåligt. Börjar man
bli orolig för rekordet? Fortfarande ingen
magdansös...
Det är långt efter midnat och i dim
man på övervåningen hör& de sista tonerna
från den sista tryckaren. Dags att gå hem,
tråkigt nog.
Trots pannbenet dagen efter, trots ute
bliven magdans och trots att det bara blev
32451 var det en förbannat trevlig Okto
berfest.

Janne

Jobbar hårt mot rekordet.

J
I

Tappad bakom en kran?

Vilken svännorsdröm.
adressen.
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Emissionen har

Schweizare i hatten.
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Hej igen alla glada elektrologer!
Idag prövar vi ett nytt grepp:
En kort och effektiv
SMusK-spalt!
1) VAD VI H AR GJORT:

Vi har haft besök av våra vänner från
Linköping, LiTIIe Blås, och genomfört
en komplett Studentmusikhelg efter kon
stens alla regler, inklusive Squttspelning,
Förkör, Globen, Korybantisk Afton, besök
å Den Okända Gräsklipparens Grav - ja,
ni känner detaljerna. Kul var det också.
Vid pressläggning har vi också genomfört
Festlig Tentapubsspelning, med gott resul
tat. (vO = 3.76, Mercators projektion!!!)
Dessutom har vi spelat privat inför flera
häpna publiker.

2) VAD VI SKA GÖRA:

Vi ska ha Stormöte den 3/12
ÄNTI...IGEN!
Vi ska ha SkiftesGasque.
Vi ska spela på Prins Carl-Philips Födelse
dagskalas å Drottn.hlm.
Vi ska planera en ny Vårquonsert.
(23-24/3 preliminärt!)
Vi ska gjuta in Rambos fez i asbest.
Vi ska leka Fing Fing Dekom samt Stöka
i WUrtemberg.
Vi ska underblåsa aggresiva stämningar på
en fest i Flemingsberg.
Vi ska tvätta våra själar i Via Dolorosa (nu
med Purgatorium).
Vi ska placera trummorna längst fram, för
dom är snyggast.
Vi ska spela bättre än Benny-Boys.

Ndt tillfälligt ragg ndnstansifrdn.

3) VAD NI SKA GÖRA:

Ta det bara lugnt, lyssna på era SMusK
skivor, och fundera på tävlingen från förra
numret (Vilka visor ingår i BrännvinsMar
schen?). Tävlingsbrevlådan töms den 31/
12 klockan 23:59, så ni har hela decenniet
på er att tänka efter! Och priset är inget
mindre än två gratisbiljetter till SMusK:s
VårQuonsert plus ett inramat, SIGNERAT
idolporträtt av orkesterns nye ADMINIS
TRATIVE DIREKTÖR!!! Trostpris för
den sämste deltagaren är en flaska Wårby
Cola med Valium.

- Fwu kwokodiil...
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4) M ANADENS V ARSTA:
0

••

Hört på Hawaii Luxus Shop, Istedgade:
"Uppblåsbar docka med tre hål - hur fan
ska den hålla luften?"

Ha Bra & Gud Gol!
Ludwlg C.

Dags för nästa
fas i livet?

Hämta din

X-jobbskatalog

på ArmU eller

kontakta

Bertil Grahn, 08-739 5122

effiissiiffiiö
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Set. Otnega Broderskab 70-år
I

NTH

förra numret av Emissionen berättade
Fredrik om hur det var att kalasa på
andra skolor. Det är himla kul - så vi
åkte dit igen. Den 2 november så skulle
Set. Omega Broderskab fira sitt 70-års
jubileum, och hade därllir bjudit in oss på
Elektro.
Vilka skulle med??? Efter några da
gars övertalning så blev det fyra stycken
E-88, nämligen Tomas, Per, Fredrik och
Per. Nästa fråga, hur skulle vi få råd
att åka ytterligar en gång. Sist vi var
där gick resan på ca 2.000:-, och det är
ju inte helt gratis! Så kläcktes id�n om
sponsring. En av oss hade goda kontak
ter med byggnadsföretaget CONV ECTOR
AB, och där lyckades vi få låna en Volvo
740 med en MOBIRA mobiltelefon gratis.
Bensinen då? Jo efter lite runtringande
så nappade NOKIA MOBIRA AB på att
betala bilkostnadema om vi satte på några
klistermärken på bilen - en inte allt för stor
uppoffring. Vi lovade oclcsä att publicera
denna artikel.
Onsdag kväll den 1 november gav vi
oss iväg, med tårar i ögonen eftersom vi
missade funktionärsgasquen, mot Trond
heim. Resan upp gick på unge.tär 11 tim
mar, vilket innebar att vi kom upp vid 7tiden på morgonen. Då vi inte visste var
vi skulle eller kunde få tag i nå'n på tfn,
så fick vi 4 timmars obekväm och kylig
men välbehövlig sömn i bilen. Om någon
morgonpigg norrman hade kikat in genom
rutorna, hade han nog kallat på politin ffir
osedligt beteende.
svartsjuke, dere som bare har den lille
Efter att ha fått kontakt med mot globen deres."
tagningskommit�n på vår MOBIRA-tfn,
Trondeheim är för övrigt en mycket
så kunde vi åka hem till Stormeister (=om vacker och gammal stad, med Nidarosälven
förande) Ola Gjörtz och installera oss för som flyter genom staden och den stora
att sedan raskt bege oss till sentralstasjon. Nidarosdomen. Just vid stranden på älven
Där väntade mottagningskommit�n med fick vi äran att visa norrmännen hur vi
norskt tunnbr�, potatissallad och olika häfver öl i Sverige. Det var garanterat en
salamikorvar - smaskigt värre (jämfört skrattretande scen. Efter denna rebusl0pe
med Bäsk & Bisqvi)! När även Lun åkte vi hem till Ola för att byta om för
densarna hade kommit, fick vi som gåva jubileumsmiddagen till frack.
en Omega sångbok (inbunden). Sedan
Först begav vi oss till NTH för att
började en tävling mellan vårt stolta KTH lyssna på några föredrag av några her
mot skånes LTH. Tävlingen var en typ rar som studerat på NTH under 40- och
stadsorientering, eller rebusl0p, som de 50-talet. De berättade om krigstiden och
kallade det ffir. Vi fick bla se på det alla umbäranden och problem det innebar.
nybyggda kulturhuset som är ett blandat Välkomstdrinken, champange eller Omega
köpcentrum med teatersalong - mycket vann (typ vargtass), serverades samtidigt
tjusigt. Vid den kontrollen stod följande som vi fick åka med deras elektriska lok
på lappen :''Det er plass till 1 100 men - Ohma Electra på 26m räls ToR. En helt
nesker. Vi kan godt förstå at dere blir fantastisk upplevelse.
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Efterfyra timmars
sömn i en bil känner man sig rätt
hålögd!

Själva middagen utspelade sig på Prin
sen Hotellene, ett av dom finare hotellen i
byn. Där intog vi mycket välsmakande
måltid bestående av: Svinekam, Sitron
fromasj och sist Kaffe og OMEGA-kake.
Denna OMEGA-kake var en enorm, ca
lxlm stor marsipantårta med ett stort
Omega på.
Under middagen underhölls vi av en
snygg damkör, en mycket duktig manskör
som heter PIRUM samt diverse tal. Sägas
kan att trots att de har en diger sångbok,
så sjöngs det inte mycket under middagen.
Det var några få visor samt att vi fick
sjunga Hall�nvisan på begäran. Detta
efter att talaren uttryckt sig ungefär att
Elektriker leder, och sången leds genom
oss till gemenskap. Vi överlämnade också
en present, som bestod utav ett urverk med
en 8 tums diskett som urtavla. Allt fäst
på ett guldfärgat Omega av trä. Klockan
visar tiden i timmar och sekunder och
på Omega't visar ·den Broderskabets ålder
i år. Det visas på så sätt att en bult
är fastlåst i ett hål som det står' "70"
ovanför. Nycklarna till detta lås har, när
du läser detta, överlämnats till Elektros
styre. Meningen är att någon från oss skall
åka upp till NTH minst vart femte år och

emissiiffiiå
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Omega-logon som finns pd
l\ bl a manschettknappar och
tygmärken

PIRUM, den ca 20 man starka
ensemble med väljudande sdng.
ställa "års-klockan". Det blev ett bejublat
framträdande som vi avslutade med: Jag
vill börja gasqua.
Sammanfattningsvis kan vi säga om
middagen att Broderskabet saknar lite
gamla och goda traditioner trots deras
ålder. Uppförandet hos några gäster var
minst sagt ohyfsat. Per Strid fick be
stående bevis i förrn av potatisfläckar
på fracken utav bordskavaljeren, som för
övrigt åt sin mat på bordsduken! Annars
var tillställningen mycket trevlig!

,I

Mottagningskommittn, LTH samt vi laddar upp inför rebusl,pen utanför sentra/stasjon.

Fyra snygga och välklädda unga herrar med rätt att använda MOBIRA Mobiltelefon.
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Efterfest blev det så klart. Vi åkte till
deras motsvarighet till tolvan - kjellern.
Det är en källarlokal beläget i Moholts
studentby (typ Lappis). Där njöt vi sven
skar av att ha åverål i trängseln och ut
spillda öl medan övriga hade sina frackar
och långklänningar på sig. Under nattens
lopp så sjönk åldern på en av oss, medan
en annan ägnade sig åt att röka, sittande
mitt inne i buskagen. Kanske laddade upp
med fredspipa inför Hiawatha?? NTH's
Bergssektion firade samma kväll 75-års ju
bileum, så det var en massa spring mel
lan de olika kjelleme. När det skulle ätas
frukost fanns det inte tillräckligt med mat,
så hela sällskapet åkte in till byn för att
hitta ett frukost hak. Det gick inge vidare.
Altså - Yoghurt och ägg hemma. Sen
zzzzzov vi rätt schyst fram till 1 7-tiden på
fredag. Forfarande onyktra från gårdagen
begav vi oss till samfundet (=kårhuset)
och deltaga på UKA-fest (UKA = vecka
= 3 veckor = världens längsta). Ner i
fracken igen och till kjellern ffir förkör.
Efter förra resan till NTH har norrmännen
lärt sig uppskatta snuskalfapet, som vi
spelade på förköret.

sffiissiiiffim
På samfundet pågick en hejdundrande
fest. Det var en sk bybal. Det innebar
att man bjudit in stadens medborgare ffir
att pungslå dom på pengar som sedan går
till skolan. En mycket bra id� som kanske
skulle kunna praktiseras på kåren? I byg
gnaden var det folk över allt. Med ett
antal olika dansgolv där det spelades allt
från vals till psykadelisk syntmusik. I
ett av rummen pågich illegalt spel på ett
roulettbort. Detta är förbjudet i Norge,
men under UKA ser polisen genom fin
grarna. Även denna kväll blev det efter
fest. Nu i bottenvåningen på samfundet.
På efterfesten såldes ölen för 18 NKR
halvlitem, vilket var halva priset mot tidi
gare. Det medförde att det dracks en hel
del. Vi kunde då bekräfta vad vi såg
kvällen innan, nämligen att antingen blir
norrmännen asfulla och däckar eller så
grovhånglar dom friskt i hörnen, på dans
golvet (vertikalt eller horisontellt läge).
Några har dock den goda smaken att inte
spy på golvet, utan tar ett ölglas till hjälp.
Tur att ingen drack av det!!
Efter några få timmars sömn så var det
dags att åka hem. Vi startade vi 1 4-tiden
och anlände 12 timmar och 110 mil senare
i Stockholm. Vi stannade dock på vägen i
Åre för att släppa av Henrik LTH och reka
för Elektros skidresa (18/1-90 se annan
artikel). Vi . fann ett antal dunderschysta
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Vi tackar CONVECTOR och NOKIA MOBIRA!

afterski-ställen och två fåniga bartenders.
När vi slutligen hade kommit hem och
låg i sängen och tänkte tillbaka, konstat
erar man att åka till andra skolor på kalas
är värt all tid och pengar det kostar - när
skall vi iväg igen??.

Gemensam
standard för sylt

Nästa fråga var sockerhalten. Under
flera år försökte förhandlarna ena holländ
arna som ville ha mera socker i sylten, och
fransmännen som ville ha mera frukt. Och
precis i det ögonblick som de blev överens
blev engelsmännen medlemmar i EG.
Engelsmännen är europas största kon. sumenter av sylt - eller marmelad. På
.
.
(Saxat frdn Svenska Dagbladet, Nänngshv)
kontinenten kallas sylt av låg kvalitet ffir
marmelad, vilket fick engelsmännen att gå
i taket.
Medan vi bekymrar oss över att vi inte
Så nu var problemet helt plötsligt: vad
kan bli fullvärdiga medlemmar i EG, kan skulle produkten heta?
vi trösta oss med att vi får koka vår egen
Efter ytterligare år av uppslitande stri
lingonsylt själva som vi alltid har gjort. der kom dock alla till slut överens om hur
Och vår svenska krusbärsmarmelad.
sylt skulle se ut, vad den skulle kallas och
I wall-street journal berättas den sede vad den skulle innehålla. Detta hade tagit
lärande historian om hur BO-byråkraterna 21 år.
kämpat för att skapa en enhetlig standard
Då tyckte fransmännen att dom skulle
för sylt.
fundera på saken i ytterligare fyra år. Och
Redan 1 959 startade detta centrala först 1 984, efter 25 års arbete, kunde EG
projekt för den europeiska enigheten. Stora enas om en europeisk syltstandard.
delegationer från de dåvarande BO-länd
Under tiden hade andra delegationer
erna samlades för att lösa frågan.
gett sig på frågan hur majonäs skulle se
Det första problemet var behandlingen ut. Men här fick EG-byråkratema ge upp,
av råvaran med svaveldioxid. Holländare det gick överhuvudtaget inte att klara av.
och Västtyskar importerar frukt till sylten Inte heller lyckades de enas om innehållet
och ville ha generösa villkor medan Ital i korv och öl.
ianama krävde i princip totalförbud.
Uppgivet hade EG-byråkraterna vid
Hade inte utvecklingen inom djupfrys det laget kommit fram till att det där med
ningstekniken löst problemet, hade de ffir gemensamm standard, det var hopplöst. I
modligen grälat än.
stället skulle det vara gemensamma rik-

svår EG-nöt
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Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack
till CONVECTOR AB och Ulf Groot
på NOKIA MOBIRA AB som har gjort
denna resa möjlig.

Tomas Persson
Per Gunnarsson

Fredrik Grlm
Per Strid

tlinjer för näringsinnehåll och produkt
säkerhet.
Det skulle vara mycket lättare att
enas om trodde de. Och i viss ut
sträckning hade dom också rätt. En rad
kommitt�r kunde upplösas, bland an
nat traktorsätesstandardkommitt�n. som
i tjugo år försökt komma fram till hur
ett traktorsäte skulle vara utformat. för att
passa alla europeiska bönders bakdelar.
I syltkommitt�n däremot, hade man
verkligen funnit varandra och bad att få
fortsätta med sitt viktiga värv. Med fort
satt mandat är de nu inne på sitt trettionde
verksamhetsår och kommer inom kort med
en tidsenlig standard för vad som skall få
kallas lågkalorisylt.
Men inte heller gemansamma normer
för näringsinnehåll har varit utan stöte
stenar. Vem minns inte hur västtyskarna
försökte hindra importerade blaskiga öl
sorter som till på köpet inte var bryggda
enligt "Reinheitsgebot".
Och i Holland är inte franska bauget
ter välkommna. Enligt holländska livs
medelslagen innehåller brödet för lite när
ing för att få säljas som livsmedel.
Vilken soppa!

Bo Lundström

emissiM
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Gourmet spalten
Ni har säkert redan funderat p å att ..glögga
under gemytliga former,eller kanske ni
redan har haft er glöggstart? Man måste
inte inneha flotta glöggset, typ ställningar
med värmeljus eller allehanda brännare
under. Varför inte plocka fram storm
köket som användes för en oändlig tid
sedan (när man var fri från tenta-ågren
och allt vad det innebär). Bygg en egen
ställning i annat fall, det kan inte skada
att göra något praktiskt någon gång.Sätt
sedan värmeljuset under, eller köp en
brännare (se bild) fylld med en slemmig
sörja i. När sörjan är slut kan man fylla
på med annat bränbart tex T-röd. Undvik
fotogen, man kan få så sotiga gäster och
bostad, väl beprövat av någon vi inte
nämner vid namn.
Om man klarar glöggandets konster så
är inte steget långt för att klarav fonduens
ädla konst. Passa på när ni ändå har alla
"glögg- attiraljer" framme. Det ända extra
som behövs är fondue-bestick, inte allt för
dyrt att investera i ( ett hett julklaps-tips
kanke?). Eller fortsätt på camping känslan
och ta dina längsta gafflar. Framförallt är
det inte svårt och du står inte fflrpassad till
kökets ensamhet i timmar för att sedan se
dina gäster slafsa i sig maten på nolltid.
Nej, större delen av matlagningen står
måltidsgästema ffir och det med nöje I

Brännaren finns att fd tag i pd alla väl
sorterade varuhus. (Avdelning husgerdd.)

Kött-fondue

Ha en tjock-bottnad gryta tex en järngryta
eller en emaljerad gryta. Detta gäller
ffir kött-fonduer eftersom oljan måste vara
riktigt het, det kan därför bli lite knepigt
med värmeljus. Ha alltid ett lock i
närheten och något att kväva eld med fflr
säkerhets skull. Man kan Inte släcka
brlnande olja med vatten!
Ingredienser tlll 4 port:
400-500g nötkött av t ex biffeller innanlår.
5-9dl Olja till fritering.

;oi...1110
Kryddor: ev salt, svart-, vit- eller cayenne
peppar.
Tiiibehör: Brödtärningar, sallad, vitt vin
eller te (har jag hört).
Gnid grytan inuti med vitlöksklyftan.
hetta upp vinet i grytan. Tillsätt osten
och låt den smälta. Rör ordentligt hela
tiden. Ta grytan från värmen. Rör ihop
potatismjölet, pressad citron och brännvin
eller vatten. Rör ner det i grytan un
der omrörning. Hetta upp på nytt och
smaksätt med salt och peppar. Ställ gry
tan på värmestället. Och tänk på var bland
gästerna du sätter dig, traditionen säger att
varje gång man tappar en brödbit i fon
duen så ska man pussa sin granne!

Kryddor: salt, peppar, paprikapulver, chili
pulver, tabasco, soja, chutney m.m.
Tiilbehör: (känn er inte bundna av dessa
förslag) gurka i stavar, oliver, blekselleri
i bitar, syltlök, sparris, tomater, champin
joner m.m. Bröd, smör, ost och ett gott
rödvin. Kan kanske min favorit sås kan
vara något att ha till: Mango Chutney
(Hot!) . Annars kan ni använda någon
väl beprövad, tex:
Äggsås: Blanda 2dl gräddfil med 2st
hårdkokta, hackade ägg, 2msk stark senap,
svartpeppar och salt.
Currysås: Blanda 2dl gräddfil med 2 3tsk curry, lst rivet äpple, l d l finhackad
persilja, salt och peppar.
Tomatsås: Blanda 2dl gräddfil med
1/2-ldl chilisås eller ketchup, lmsk riven
pepparot, salt, peppar och några droppar
tabasco.
Skär köttet i tärningar, ca 2x2cm. Gör
i ordning tillbehören och ev sås. Fyll
grytan till hälften med olja Inte mer,
det är inte så kul om det stänker när
man doppar. Värm på spisen och krydda
undertiden, ta bort grytan när det börjar "Det var inte meninge� att peta av bröd
ryka. ställ grytan på värmestället.
biten! ?"

Choklad-fondue

MUMS!

Ost-fondue

Det går bra -att använda vilken gryta som
helst, lergods och liknande fungerar uto
mordentligt. Rör då och då. Här räcker
det bra med bara ett värmeljus.
Ingredienser till 4 port:
lst skalad vitlöksklyfta
3dl torrt vitt vin
400g riven lagrad ost, tex Grev� eller Sve
da eller hälften av varje
lmsk potatismjöl
ltsk pressad citron
2 msk brännvin eller vatten
fr_
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Ingredienser tlll 4 port:
En omtyckt efterrätt!
Drygt ldl grädde
lOOg mörk bitterchoklad
1OOg ljus choklad
l msk pulverkaffe
l msk whisky
Tillbehör: Bannanskivor, ananas i bitar
(på burk), apelsin (dela kyftoma i två
delar) och kex. Kaffe är gott till, det är
säkert gott med något desertvin. Jag har
hört att man kan doppa grahamsbröd eller
rågbröd i fonduen också (men det låter
nästan för nyttigt).
Behöver inte värmas på spisen, utan
kan värmas direkt över lågan. Värm
grädden i grytan, bryt chokladen i småbitar
och lägg i dem. Rör om ordentligt så in
get bränns fast. Lös upp pulverkaffet i
whiskyn och tillsätt den.

Smaklig måltld önskar
Blenda

efmssiffl
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ELAB
ÖL TALAR!

Nu har det gått en tid sen sist. Tillsam
mans med lödnissen Geir (utbytes student
frå n norge) har jag slitit i labbet varje
söndag kväll, för att få någon ordning på
grejoma där nere.
Det visade sig att oordningen var
stor, med många komponenter som in
gen verkade veta var det var. Vi har
därför fösökt städa upp det värsta, och
samtidigt försökt grovsortera komponen
terna. Alla instrument som verkar fungera
har vi märkt med OK, för att undvika
användandet (hmm) av trasiga instrument
som tyvärr också finns.
Vi försökte även att väcka liv i vårt
gamla ökända kylskåp , men det visade
sig att det hade varit reparerat förut, så
det slutade med att vi tyvärr fick försämra
ozonskiktet ytterliggare en smula.
El.ABs mys-pys hörna.

P.G.A. några inbrott under hösten sak
nas bla. en virpistol. Om någon har
lånat hem den (vilket naturligtvis INTE är
tillåtet), så ser vi gärna att den kommer
tillbaka. - vi försöker att få tag i ett nyare
oscilloskop.
- ekvivalentkataloger kommer snart att
finnas.
- bättre reklam för ELAB (har förhopp
ningsvis redan märkts).
- påslista och komponentförteckning dvs.
vad finns i ELAB och vad kostar det (ett
drygt jobb som tar ett tag).
- mer verk.tyg

Vad finns i ELAB?

Hjälpmedel:
- lödstationer, pelarborrmaskin, spännings
aggregat, verktyg, signalgeneratorer, os
cilloskop (antikt men fungerar), multime
trar m.m.

Pd bilden, medurs frdn kl 12:
ÖL: Royne Moringe, därefter
lödnissar: Baligh Mohammed,
Hans Nyström samt Geir (2Jstrem.

Har du en trasig brödrost? ELA.B!
Vill du prova konstiga instrument? EL.AB!

Komponenter:
-transistorer, dioder, ic-kretsar, spännings
regulatorer, motstånd, kondensatorer, strö
mbrytare, säkringar och mycket annat.
Om man tycker att något saknas, såkan
det skåvas upp på en lista i ELAB (sitter
för tillfället på dörren).

Hur kommer man dit?

Via studievägledningen som har nycklar
eller genom att bli lödnisse och får då
EGEN nyckel (kontakta undertecknad via
mail eller personligen).
Till sist: Be careful in therel

Eder ÖL
Royne Morlnge E87

Älskar du elprylar? El.AB!

Har du en elak gammal svärmor? ELA.B (he lie)! Har hörapparaten lagt av? ELA.B!
Fungerar lab.uppgiften som den ska? EL.AB!

Strejkar pc-n där hemma? ELA.B!

Fungerar inte lab.uppgiften som den ska? EL.AB! Är pacemakern i ddligt skick? ELA.B!
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_ Helping
the world
communicate .
Om du ser din framtid i ett internationellt sammanhang
finns knappast något företag som erbjuder större möjligheter
än Ericsson.
Ericsson-koncernen finns i 80 länder och har tillverkning
i 32. Som du säkert redan vet är Ericsson världsledande inom
telekommunikation, en bransch som alltjämt växer kraftigt.
Inget annat företag i den branschen, japaner och amerikaner
inräknade, har en så världsomspännande verksamhet som vi.
Mycket få har ett lika brett sortiment av produkter, system och
tjänster som vi.
Inom samtliga verksamhetsområden innebär framtidens
krav ett aldrig sinande behov av teknisk och ekonomisk hjärn
kraft. Vi är därför intresserade av välutbildade medarbetare
som kan bidra till vår fortsatta utveckling här hemma och på
världsmarknaden.

Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Magnus Karlsson 08-719 94 04. Ericsson Business Communications AB - Lise-Lotte Berggren
08-764 04 48. Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650-170 00. Ericsson Radio Systems AB - Vivi Skoog 08-757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031-67 24 79. Ericsson Network Engineering AB - Helene Englund
08-721 71 96. LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 0 8 -726 28 07. Ericsson Components AB - Ann-Charlotte
Dahlström 08-757 43 85. Ericsson Sverige AB - Hans Sjödin 0 8 -764 07 42.

ERICSSON
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UNIX

Utvecklingen inom datortekniken går
mot allt mer distribuerad datakraft med
arbetsstationer i stället för terminaler. Det
absolut vanligaste operativsystemet inom
detta område är UNIX. Sun, Next, Digital
(deras RISC-modeller), m.fl. tillverkar
allå UNIX-baserade arbetsstationer.

eller VMS ...

Nu när VAX-kabinettet skall fly
tta till nya lokaler någon gång
under nästa år skall även dator
erna bytas ut. Det är inte alls
självklart vilken typ av maskiner
som skall införskaffas och inte
heller vilket operativsystem som
skall användas. Om detta borde
vi teknologer framföra våra
åsikter (förutsatt att vi har några).

N

är Elektros nya lokaler vid Drotbling
Kristinas väg blivit klara kommer
även våra datorer att finnas där. Elmer/
Elin kommer inte att flyttas utan det skall
köpas nya och modernare prylar i stället.
De nya apparaterna behöver inte alls vara
av VAX/VMS-typ som vi tidigare har haft,
utan kan i princip vara av vilket slag som
helst.
Flera faktorer påverkar beslutet om
vilket system man skall välja. Bland
annat pris, prestanda och önskemål från
institutionerna. Eftersom teknologerna
i mycket stor utsräckning kommer att
använda sig av datorerna borde det i alla
fall vara så att även våra önskemål tas i
beaktande och därför måste vi tycka litet
också. Frågor man bör ställa sig är sådana
som: "Är det bra som det är nu?", ''Finns
det någonting bättre?", "Åt vilket håll går
utvecklingen?" m.m.

Ohämmat subjektivt

Här tänker jag ge mina egna ohämmat sub
jektiva åsikter om varför man bör skippa
operativsystemet VMS och inrikta sig på
UNIX i stället. Eftersom jag ser det hela
ur användarens synvinkel (vilken jag ty
cker är den viktigaste) spelar för min del
valet av hårdvara mindre roll än valet av
mjukvara (dvs operativsystemet). Idag
verkar det som om det i huvudsak står
mellan UNIX och VMS.
V MS är utvecklat av Digital och gjort
för att köras på Digitals VAX-datorer.
UNIX är från början utvecklat hos AT &T
och finns numera till en mängd olika
datortyper. Varje hårdvarutillverkare av
någon dignitet har tagit fram en egen
variant av UNIX (även Digital och IBM)
till sina egna datorer. Det här medför att

Att använda UNIX

Näste Chejsemitteur?
det finns en mängd olika UNIX-system
som liknar varandra väldigt mycket, men
kanske inte exakt. Det kan låta som en
nackdel men jag ser inget fel i att jag
oberoende av datortyp och tillverlcare kan
sätt mej vid maskinen och känna mej
'1temma" direkt. Som användare tycker
jag inte att man märlcer skillnaderna i
någon större utsträckning. Med andra ord:
bestämer man sig för att använda UNIX
har man inte samtidigt bundit sig vid att
välja någon speciell hårdvarukonstruktion.
Dock bör man veta att man för den skull
inte kan blanda maskiner från olika till
verkare helt friskt.

N ADA & LiTH satsar på
UNIX

Det mest utbredda operativsystemet i uni
versitets- och högskolevärlden är UNIX.
Det märlcer man snabbt om man kon
takatar olika datorer i t.ex. USA. Här
på KTH märks denna tendens genom att
NADA kommer att ersätta flera av sina
gamla TOPS-10 och TOPS-20 maskiner
med UNIX-datorer. LiTH har nyligen lagt
in en stororder till Sun om deras UNIX
baserade arbetsstationer. Kan detta bero
på att utveclingen av operativsystem sker
snabbast inom UNIX? Eller att man tror
på UNIX som framtidens operativsystem?
Utan tvekan har man i alla fall funnit
UNIX det bästa alternativet just nu och
för en överskådlig tid framöver.
Att universitet och högskolor satsar
på UNIX medför också att en hel del
högkvalitativ fri programvara finns att till
gå, beroende på att man oftast enligt
lag inte får ta betalt för mjukvarusystem
utvecklade på sådana institutioner. Den
fria programvaran är ett utmärlct komple
ment till den del man ändå måste köpa.
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Det sägs ofta att UNIX skall vara obe
gripligt för förstagångsanvändaren, med
konstiga kommandonamn och jag vet inte
allt. När man skriver sina kommandon på
terminalen gör man det i en kommando
tolk som sedan startar de rätta program
men/rutinerna för att utföra dina önskning
ar. I VMS har man något som heter DCL
och i UNIX något som kallas Shell. Det
finns flera olika Shell man kan välja bland
beroende på vilken typ av tolk man gillar
bäst som användare. Alla kommando
tolkar i UNIX liknar varandra till stor del,
men är specialiserade på olika områden.
Det är sant att de mest använda kom
mandona har korta , namn som inte lik
nar motsvarande kommando i varken DCL
eller MS-DOS. För en nybörjare tror jag
att alla system ter sig lika obegripliga och
konstiga och kan inte se att något av syste
men skulle vara lättare att lära än de andra.
En mer van användare har förväntningar
som bygger på tidigare erfarenheter av da
torer. Själv tycker jag att SHELL liknar
MS-DOS på PC mer än DCL, medan jag
kan tänka mej att det senare liknar andra
stordatorlösningar.
För mej ( en ganska van användare)
tog det inte särskillt lång tid att komma
över tröskeln för att kunna hantera SHELL.
I själva verket har kommandotolken i
UNIX visat sig vara långt mer flexibel
än den i VMS när man ger kommandon
direkt från tangentbordet. Man kan på
ett listigt sätt kombinera flera komman
don till ett och på ett enkelt sätt dirigera
om input och output till/från program via
filer istället för via tangetbord och skärm,
m.m. Flera av de olika Shell som finns
kan även själva komplettera ofullständigt
skrivna kommando- och filnamn. Ett kan
till och med rätta en felstavad komman
dorad om man vill. Den logiska filstruk
turen i UNIX och det mycket utförliga
hjälp kommandot (det är i själva verket
hela UNIX-manualen) gör att det är lätt
att få grepp om saker och ting. Skulle
inte detta vara användarvänligt?

Nackdelar

Det finns nackdelar med UNIX (även om
jag inte kommer på så många) och jag tror
inte att UNIX är världens frälsning heller,
men jag håller det för troligt att framtidens
datorsystem kommmer att ha mycket av
UNIX i sig.

eirussiffl
En påtaglig nackdel är att man fort
farande ofta rör sig med 7-bitars tecken,
vilket innebär att de svenska bokstäverna
åäö har samma koder som klamrar, hakar
och annat. Om man använder arbetssta
tioner eller grafikterminaler kan man lösa
detta genom att öppna fönster med sven
skt eller internationellt teckenset som visar
dessa tecken som bokstäver resp. hakar
och klamrar.
En annan sak som man bör påpeka
är att medan VMS är nära förbundet
med programmeringsspråket Pascal så är
UNIX nära förbundet med C. UNIX och
C utvecklades parallellt på AT &T i mit
ten av 70-talet. C är inte ett språk för
nybörjaren. Det har inte alls samma strikta
struktur som Pascal, men är oerhört kraft
fullt vid vad som kallas lågnivåprogram
mering, t.ex. programmering av oper
ativsystem, program som styr hårdvara
m.m. Därför får C en allt större spridning
inom industrin.
Det finns naturligtvis kompilatorer till
alla de vanliga språken (inklusive Pascal)
även under UNIX.
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Artikel nr:3 i Serien SEX
av Den Konglig Ofverhallik.

NA KNA FA KTA
OM KVINNAN

Ett känt ordspråk säger att " s å fort en
kvinna tänker snabbt kallas det intuition ".
Detta var inte fakta vilket däremot kvin
nans anatomi är och den skall nu beskri
vas i sin helhet. Storleken av kvinnans
bröst bestäms av ärftliga anlag samt något
mycket komplicerat som händer under pu
perteten. Emellertid är inte brösten, till
skillnad från kurviga höfter och slanka
ben, erkända att vara sexuellt attraherande
vare sig i Bibeln eller Koranen. I många
"underutvecklade" kulturer är brösten ero
tiskt jämnställda med hårfrisyren eller läpp
arnas form. Så var även fallet i Europa
under 1700-talet om man ska tolka alla
målningar från den tiden rätt. Eftersom
Tyck!
storleken på brösten är väldigt stokastisk
Ett vanligt argument mot att man skulle kan det vara svårt för tex en BH-tillverkare
byta operativsystem är att alla ju är vana att ta fram ett bra sortiment. En amerikansk
vid VMS från våra gamla datorer, men BH-tillverkare löste sitt problem genom
om 2-3 år kommer vi som kört på Elmer/ att indela brösten i fyra storlekar. ''Ping
Elin någon gång att vara i minoritet. Och Pong", "Ding-Dong", "King-Kong" och
varför skall man låta bli att byta upp sig "Holy Cow". Det råder inga tvivel om att
p.g.a. sin egen lathet?
bröstens storlek och form har blivit under
En annan sak man kan begrunda är att kastade modets nycker i västvärlden un
ingen konkurerar med Digital om att sälja der 1 900-talet. I början på 60-talet skulle
VAX/VMS-datorer, men desto fler vill kvinnan ha bomber och under "Hippy
sälja UNIX-lösningar. Det är som upplagt epoken" skulle de släppas fria för att
för trevliga rabatter för vår del. Om man senare under ''Twiggy-epoken" tas bort
dessutom kunde samordna inköpet med helt och hållet. V i män måste därför
NADA ökar volymen och förhoppningsvis ha litet medlidande med kvinnorna, vilka
även rabatterna.
inte kan ändra sina bröst efter vårt ty
Den teknolog som orkat läsa så här cke och smak. För de män som är be
långt har säkert en egen åsikt om det satta av bröstens storlek finns det som tur
här. I så fall kan man framföra den till är "freudianska" psykiatriker med oedi
Elektros Studienämnd (ESN) vid något puskomplexet som specialitet. Om kvin
studienämndsmöte eller direkt till någon nans vagina kan sägas att den fått sitt
representant. ESN kan sedan framföra namn efter den grimma i vilken romer
E-teknologernas åsikter till Linjenämnden ska legionärer stack sitt svärd. Liksom
som betalar kalaset. Den som har hand om många tror att man kan uttala sig om
inköpet av ny datorutrustning är så vitt jag mannens könsorgan genom att titta på
vet Johan Fehrman, studierektor El-E3.
hans näsa tror många asiater att fonnen
Om vi vill påverka besluten i någon
riktning är det viktigt att vi handlar snabbt.
Janne Grape, E88

på kvinnans läppar ger en beskrivning
av hennes könsorgan. Det är dock de
inre arbetande delarna i kvinnas fortplant
ningsanatomi som är mest intressanta. I
genomskärning kan de beskrivas som sil
luetten av King-Kong som står på Empire
State Building i New York. Den stora
apans kropp får beskriva livmodern vars
väggar består av stark muskelatur med en
ömsningsbar beklädnad av mjuk cellväv
som byts med jämna mellanrum. För att
riktigt visa hur stark livmoders muskelatur
är kan man med lätthet säga att om kvin
nans urinblåsan hade samma avancerade
muskulära möjlighet skulle hon från lig
gande ställning med lätthet kunna kasta
vatten över globen. King Kongs armar
skulle bli äggledarna över vilka gynekel
ogen placerar sina steriliseringsklämmor.
Längst ut i änden av varje arm, ömt om
sluten av fingertopparna, sitter den ork
eslösa och retliga äggstocken. Den kan
bäst liknas vid en dålig höna som bara
värper ett ägg i månaden. Den är också
ansvarig för de hormoner som reglerar en
kvinnas pre-menstruella spänningar, post
natala depressioner, klimakterie-svallningar
samt i enstaka fall normala menstruation
scyklar. Dessa begåvade kemikalier har
drivit mer än en man till vansinnets brant
genom sina nycker. Slutligen vill jag bara
säga att jag hoppas ni funnit denna lilla
serie underhållande och om ni vill läsa
mer om detta ämne kan jag rekomender en
bok av Tim Webb & Sahrah Brewer som
heter Bluffarens Handbok Sex, utgiven av
Dahlberg, ur vilken jag hämtat matrialet
till min artikelserie. Där kan man bland
annat även läsa om Sex Jorden-Runt och
Sex genom tiderna.
Den Kongllg Öfverhalllk.

DEMENTI!
De texter som publicerats i eniHlRiC.@ll 5/689 och 7-89 med signaturen "Den Kong
lig Öfverhallik" är till stora delar tagna
ur Bluffarens Handbok: SEX utgiven av
Dahlberg Production AB 1 989. Vi bekla
gar att så inte angivits tidigare.
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Det ör bäst för dig om du Inte missar. ..

PR's KAIASVAR
Elektros eminenta Klubbmästerl, PR, önskar överlämna

en ytterst lång näsa

till alla som missade den synnerligen trevliga HöstPhästen.... På förekommen
anledning meddelas att vi som straff för ert usla festande beslutat Inställa
Vårbalen och Nollegasquen och alla kossor och PResqutt och alla andra otroligt
skojiga och roliga och jävulskröklga kalas och andra fester och ALLT ANNAT QL

!!!!!!! .... ........ Närååå vi bara skoja, men bara om ni festar loss rejlJlt I vår !

1 5/1

Tentapub å Nymble

1 9/1

PResqutt

2/2

Presqutt

12/2

Tentapub å Nymble

16/2

PResqutt

24/2

Kårmaskis

2/3

PResqutt

12/3

Tentapub å Nymble

1 6/3

PResqutt

30/3

PResqu tt

9/4

Tentapub å Nymble

23/4

Omtentapub å Nymble

27/4

PResqutt

30/4

Nyårsfest tillika Vårbal

4/5

PResqutt

12/5

Q-Arne-Val

A sen jävulslov...
"Sotisfied? . . . I worned you not to lnvlte the cows in for
o few drinks."

PR gör det om och om igen
Edra klubbisar

Jake the Snake n ' Ejn·Baybeee
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u?

Vilken dryck som kommer till varje
Jul, med riktigt fast skum, mörkbrun
färg och utsökt Malt- och Humlesmak?
Julen kräva dessa drycker!

Jo, Apotekarnes Julmust
från

PJKtl'llPPS

®

förståss.
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Rapport från ett kårspex:

Tidsbrist, sömnbrist, repetitioner utan slut,
rampfeber, scenskräck, borttappade noter, glömda
repliker, nervösa utbrott, begynnande magsår och
hoppsan...en tenta också...
Så blir ännu ett kårspex till: bakom föreställ
ningarna finns en hel uppsjö av människor som
ordnar manus, sångtexter, arrangemang av musik
stycken, kulisser, kläder, smink, koreografi med
mera, med mera; de som så att säga finns bakom
kulisserna och som sällan uppmärksammas.
Efter veckor av repetitioner och hårt ar
bete blir det happening, och spexet spelas för
första gången upp i sin helhet med orkester och
skådespelare och tekniska finesser, varpå alla med
stora tvivel och mycken undran frågar sig var
detta ska sluta...
Men enligt 100-klubbens vise medlemmar
(i 100-klubben hamnar man efter sin hundrade
föreställning med kårspexet) blir det ett kårspex
även i år, så... äh, det fixar sig till premiären!

O store, mäktige hövding Hiawatha, md din
tapperhet aldrig förblekna och md din utsökta
näsa för evigt härska över kdrspexets irokeser;
över möglande lik och nyutslagna blommor...

O vackra, ljuva Solblomma, md din skönhet
lysa upp hela indiansläktet och md du i din
dag vinna fler irokeshjärtan än det finns
dåliga vitsar i kårspexet.

Directries Maria Ericsson och Maestra Sigrun
Bj(mnes-Jacobsen.
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Examen Efter
1989-10-30.
Kerstin lvarsson
Anna Wennberg
Erik Asplund
Lars Nordin
Torbjörn Wård
Luc Degermann
Lolita Jahnsson
Lars-Åke Johansson
Magnus Olofsson
Lars Silven
Bo Stråhle
Johan Zetterblad

E81
E82
E83
E84
E84
E85
E85
E85
E85
E85
E85
E85

Dator
Fysikalisk
Tele
Industriell
Tele
Tele
Dator
Dator
Elenergi
Fysikalisk
Dator+Tele
Tele

Namn & Nytt
Det ryktas att ...

* en del pratar för mycket och pussas för lite.
* vissa inte har någon overall.

* Jolul söker någon som kan projicera sin kropp på hans x-axel.

* Ulf inte är som andra män ...

* en del har svårt att dölja strålglansen i ögonen.

* Hellen har spexat på Fysik.
* Maria har lärarsttejkat i Lund.
* Janne funderar på att köpa en korvmoj.

Robert Ekengren
Vegagatan l
172 34 Sundbyberg
08 - 2 8 33 2 0
Maria Jönsson
Micke Eriksson
c/o Lindmark
Dukvägen 39
161 50 Bromma
08 - 2 6 83 66
Per Strid
Östermalmsgatan 84, ltr
114 50 Stockholm
08 - 663 89 36

* Peter sover på samma sida som Eva.
* Hellens kudde är uppäten och overallen försvunnen.

* Någon har tappat sitt-hår i bastun.

* Höstphästen var så hemlig att ingen hittade dit.
Ryktet om hans begravning...

* Lascha vill funktionera som Snuskhummer istället för Hoftorsk.

är betydligt överdrivet!

* det är bra med persienner på nedre botten...

* Piff fyller Karins BH...

* den ju är röd i alla fall.

ANNA HOS OOICTORtJ ,I
418

* vissa moddrar gillar uppknäppta skjortor.
* det står ÖJ på Jannes ena skinka, och YT på den andra.

�

Den behöver vila.

* det som gömts i snö...kan hittas bland soporna...

RIS

till dem som inte betalar för sig i tolvan!

&

ROS

till alla de som skänkt pengar till
AQUARIUMI
Hoftorskämbetet
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Kan du ersätta
i

•

denne man ?
Elektros studievägledning söker nya friska krafter eftersom den gamle snart gjort sitt.
I första hand intresserar vi oss för dig som började 88 ( dvs går i tvåan nu). Ta kontakt
med någon av oss studievägledare så berättar vi gärna om detta mycket intressana
arbete. Kort sagt vi hoppas att just du vill

Bli studievägledare

