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Många gånger finns det mycket man vill
skriva om men som kanske lämpar sig bättre
vid andra tillfällen. Många gånger finns det
också. mycket man får rucka på och ännu en
gång ändra uppfattning. Så är det också
med min artikel inne i tidningen där jag
tar upp ett ämne som jag aldrig trodde mig
behöva yttra något om förutom på våra SM.
Inte trodde jag att eifilssiOIJBIJ överhuvudtaget
kunde angagera så många att jag skulle få
höra både den ena och den andra konstiga
frågan på omvägar. Därför finns artikeln
med ocl!_ia.g hoppas att den ska klargöra lite
varför 61iUSSID!mlJ numera fungerar på det sätt
som den gör i avseende på till exempel ut
givningsdatum, manusstopp och något man
kan kalla filosofi. om man vill. Den är lång
och den kan vara jobbig, men läs den gärna
och visar det sig att du vill ha reda på mer
eller inte förstår något, förklarar jag gärna
bättre om det skulle behövas eller berättar
mera.
När vi ändå. är inne på kapitlet eifiiisiD!m9 är
det tre saker till jag vill ta upp. Det är dags
att säga tack till ytterligare en emitteur,
denna gång Lasse. Tack Lasse. Har ni
förresten fortfarande inte lärt känna resten
av gänget är det nog dags tycker jag. Listan
här nedanför står inte alls som någon typ av
utfyllnad, fast ibland kan man väl undra?
I Funkrummet finns det fotokataloger, ta
aktuell sådan och kolla in med vem ni kan
snacka med när ni vill fråga oss någonting.
Vi är faktiskt sex stycken i redaktionen.

Jag vill be att få tacka PRIPPS så mycket,
inte bara för den fashionabla tappkranen,
utan ännu mer för den hjälp vi har fått
med att göra vackra och också. lite udda
framsidor den här terminen ut. Den som
tackat ja är Tomas Teichert och jag vill på
det här alltför enkla sättet ännu en gång
framföra mitt, redaktionens och den övriga
sektionens tack för att ni ställde upp på oss.
Den tredje sak�E--�� röreifilösiD!mlJär just det
du läste, en BliUSSIODBfJ . Vi har fått hjälp av
Elmät att göra en separat font och det har
de lyckats alldeles utmärkt med som alla kan
se. I fortsättning_E:!l)ovar jag ��t�e till att
vi ska översålla 81iUSSIDDBIJ med BliUSSIUOBfl . Läs
också den separata notisen inuti e1mssiooen .
För att runda av det hela vill jag ta upp
ytterligare en sak. Ganska uteslutande
har vi i redaktionen undvikit att laborera
med serier i någon vidare utsträckning som
utfyllnad i tidningen. Det finns egentligen
ingen riktigt bra anledning till det, men jag
tycker att så många andra tidningar klarar
av det alldeles utmärkt själva. Det blir en
aningen tjatigt att titt som tätt ramla över
en Hagbard-, Knasen- eller Gustavstrip. Så
tyckte j a.g ända tills för någon vecka sedan
då jag själv ramlade över Feta Freddys Katt.
Plötsligt upptäckte jag att jag helt enkelt
inte kan låta bli att ta med en och annan
serieruta med honom och jag hoppas att ni
har överseende med det.
Ha en trevlig läsning nu i tentaveckan
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100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:
Osquars backe 12
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08-21 31 18
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800 ex
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nan. dvs p6 tisdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen an
svar för.

I ett seriösare nummer än p6 länge:
Jan Bohult
08-36 18 49
E-83
Jonas Gunnarsson E-85
08-766 33 55
Björn Lundgren
08-15 36 11
E-84
E-84
Helge Stenström
08-16 58 55
Mikael Svanström
08-32 56 73
E-84
08-62 60 54
Ingela Thyselius
E-85
Telefå.ne:
08-14 17 95
Elmer Vaxlund
E-81
Tomas Edström E-83
Teckningar
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Snuvig och hostandes sitter jag böjd över en
terminal en sen onsdagskväll, ute har sedan
länge nattens ruvande mörker lagt sig. Jag
sitter och funderar på vad jag ska fylla ut
den sida du just läser med. Situationen
är den att det har inte hunnit hända så
mycket sedan sist, det mesta står så att
säga för dörren. Framför oss ligger ett SM
(sektionsmöte) den tredje november, nu när
tidningen är tryckt är det historia blott,
skådar jag längre fram i tiden tycker jag mig
se något som börjar ta. gestalt av en höstfest,
den ligger ännu i sin vagga, bortemot slutet
av november.
Apropos fester kan jag passa. på att ta upp
den röda. tråd jag just snubblade på och
tacka ProgramRådet för en trevlig och väl
genomförd nOllegasque men WE den som
tyckte det var lustigt att sprida. tårgas i
BPA-gasquen. Vidare vill jag rikta. ett tack
till vår alldeles egna lilla. ingenjörsförening
OKEI för att de tar upp den gammla tradi
tionen med en avslutningsmiddag för årskurs
4, ett helt okej initiativ.
OKEI förresten, jag undrar vad förkortning
en kan betyda, är det någon som vet, vi
kanske rentav skulle starta en liten kombin
erad debatt och uttydartävlan företa.gen på
eifässionen debet-, förlåt debatt-sida. Nu är
det 3-minuter kvar till manusstopp och 8
minuter, nej 7 minuter till sista tunnelban...

Att skriva i eiösioneu
är tillåtet. Det krävs som helst inga kvali
fikationer och speciellt välkommet är det att
ni ettor också upptäcker att det går bra.
Helst vill vi att ni skriver in era med
delanden, artiklar eller rykten på datorn.
Sedan skickar ni det till oss genom att skriva
mall filnamn.txt emlulon. Flytta.dresser
och andra korta notiser kan man lägga. i
brevlådan i Röda. Rummet.
Även färdigskrivna artiklar tar vi med, men
därmed inte sagt att maskinskrivn?o. och
handskrivna. ark garanterat publiceras. Vi
förbehåller oss rätten att begränsa. just den
typen av sidor när alltför många. "annor
lunda." inslag ger ett väldigt plottrigt och
till och med osammanhängande intryck.

Har du bil?

eirJssioaen tycker att det känns ganska. onödigt

att åka taxi varje gång vi ska. hämta. tid
ningen. Är det så att du kan ställa. upp
och hjälpa till med hämtningen får du gärna
höra av dig.

eiäsioneo

söker fotografer

Om du tycker att det vore roligt att fo
tografera på en Elektro��t.. eller liknande
tillställning, så bidrar e1mssmg_gn med nöje
med film för detta ändamål. Vänd dig till
någon i redaktionen, så får du en svartvit
film.

VA KUL

att se så många på senaste studienämnds
mötet ! Särskilt roligt var det att få se
så många ettor ! Vi gamlingar berättade
om ESN's verksamheter och möjligheter.
Förhoppningsvis lyckades vi vända rätt på
den organisationsskiss som_p!!blicerades så
starkt distorderad i förra 8ffilSStoij9 •
Teknologer till profilgrupperna kunde väljas.
De ska tillsammans med studierektorer och
lärare se över inriktningarna och lägga för
slag till inom inriktningen obligatoriska och
valbara kurser. Det finns fortfarande behov
av fler som vill hjälpa till så att vi får bättre
och mer profilerade inriktningar.
Årets lärare ska väljas av kåren nu. För
modligeu har så redan skett när denna
tidning kokmmer ut. Säkerligen har du sett
till den arbetsgrupp med Anders Önerud
i spetsen som lockat fram bra förslag från
Elektro.
'ESN-mötet kunde välja en ny IS-Nissa:
Karin Ahlström, E-85. Hon kommer a.tt
vara samordnande för alla våra IS-represen
tanter.

Vår käre utbildningsminister Lennart Bod
ström var här den 13 okt. Först tog rektor
honom runt på sight-seeing. Vid lunch fick
vi teknologer ta hand om honom. Han fick
se kårhuset för att sedan ledas till Kröken
där lunchen väntade. Till kaffet duggade
frågorna tätt. Som väntat fick vi inga revo
lutionerande besked. Bodström tyckte nog
att vi hade det rätt bra ändå. Se bara på
era grannar Universitetet. Juristena till ex
empel får mindre pengar och betydligt min
dre lärarledd undervisning... Vår tid rann
ut snabbt och ministern åkte vidare prick
14:00. En sak hade vi dock vunnit: Nu har
Bodström besökt Teknis och sett hur vi har
det. Det hade han aldrig gjort förut!
Kårens automatiska olycksfallsförsäkring, är
den bra eller dålig? Ja det ska tas upp
i kårfullmäktige. Som underlag har man
gått ut med en enkät, vilken kanske även du
fyllt i?
Till sist : För att du lättare ska hitta oss
publicerar vi en bild på några av oss som
jobbar med studienämnden.
�

�1'·
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Övre raden frän vänster: Karin Ahlström, E-85, IS-Nissa; Annette Karlsson, E-85, KN
ansvarig .ik 2; Martin Bakhuizen, E-84, SNO; Stefan Lundgren, E-85, Sekret; Magnus
Lundgren, E-84, Kontaktteknolog äk 3; Åke Laneus, E-85, K ock. Främre raden fdn
vänster: Ulf Rydin, E-85, IS-representant; Johan Jonasson, E-84, KN-ansvarig .ik 3 &
4; Magnus Jacobsson, E-85, KN-ansvarig .ik 1; Anders Önerud, E-84, SU-representant.
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Läraryrket

Ett alternativ för civilingenjörer
emissiöiift nr 6-86 tog upp frågan om lärarbristen på
gymnasieskolan. Nu fortsätter Göran Linde på
UHA med en artikel om själva utbildningen och
med att berätta om hur det fungerar idag med att

..

undervisa. Finns det överhuvudtaget något som
lockar att återvända till den gamla skolbä11ken efter
de fem års praktik i näringslivet som är nödvändiga
för att få söka till gymnasielärare i till exempel el
tekniska ämnen. CHE

Gymnasieskolan ger utbildning åt praktiskt
taget alla. svenska. ungdomar i åldern 16
till 18 år. I skolformen finns ett stort
antal reguljära linjer och flera. hundra. olika.
specialkurser. Bland annat finns en fyraårig
teknisk linje med flera grenar varav en el
teknisk.
Lärarna i teknologi på den tekniska. linjen
har som regel civilingenjörsutbildning som
bakgrund. För att bli lärare fordras dess
utom en ettårig praktisk-pedagogisk utbild
ning vid lärarhögskola.
Gymnasieskolan befinner sig i ett dynamiskt
utvecklingsskede och omfattande försöks
verksamhet på.går med nya. kurskombina.
tioner, koppling av yrkeskva.lificerande ut
bildning till de allmänbildande linjerna och
nya på.byggnadskurser. Skolformen ger ut
bildning som är studieförberedande lika.väl
som utbildning riktad mot arbetslivet.
De lärare som kommer att behövas i framti
den är förutom den stora gruppen som utbil
dats vid filosofisk fakultet också yrkeslärare,
lärare i praktiskt-estetiska ämnen, ekonomer
och tekniker.
Det har en tid va.rit svårt att rekrytera
tekniker för såväl yrkeslinjerna som för den
tekniska linjen. Anledningen är troligen att
tanken på att bli lärare inte ligger lika nära.
till hands för tekniker som för t ex human
ister och att det brister i informationen till
tekniker om hur man blir lärare och hur ut
bildningen går till. Därför skall jag i korthet
beskriva vad man gör i lärarutbildningen.
I den praktisk-pedagogiska kursen om 40
poäng ingår de tre ämnena: Pedagogik,
metodik och praktik.

I pedagogik studeras följande huvudområden:
Skola och undervisning i ett historiskt, kul
turellt, samhälleligt och internationellt per
spektiv.
Skolan som samhällsorganisation, arbetsor
ganisation och arbetsplats.
Utbildningsplanering, undervisningsproces
sen och utvärdering.
Undervisning och inlärning.
Barns och ungdomars utveckling och sociali
sation. (Övertagande av normer, värdering
ar och livsstilar.)
Specialpedagogik. (Om elever med funk
tionsstörningar, inlärningssvårigheter etc.)
Ämnet ska.Il ligga till grund för lärarverk
samhet som bygger på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och det är sam
tidigt ett bildningsämne inom historiska,
samhälleliga och psykologiska aspekter av
ut bildning.
Metodik är det ämne i vilket lärarämbetets
praktiska frågor behandlas. Bland annat
studerar man undervisningsplanering, stoff
urval, organisation och sekvensering av stof
fet, olika förmedlingsformer, läromedel och
utrustning m m. Metodiken behandlar de
frågor som är knutna till ett särskilt under
visningsämne och metodikläraren är själv en
erfaren lärare i ämnet.
Praktik är den del av lära.rutbild.ningen som
fullgörs i skolmiljö. Där ingår undervis
ningsövningar under handledning. Lärar
kandidaten skall då kunna pröva sig fram
och lära känna skolarbetets alla aspekter.

eimssiaaen nr 7-86
I skolarbetet ingår en hel del som inte är
genomförande av undervisning såsom kon
ferenser, gemensam planering med ämnes
kollegor, materialvård och annat och det är
meningen att kandidaten under praktiken
skall få en inblick i detta.
De allra flesta gymnasielärare anser att
deras arbete är mycket belönande. Vad
de uppskattar är att få ägna sig åt det
ämne de är intresserade av på heltid. En
lärare har stor frihet i sitt arbete i fråga
om att själva välja lösningar på hur de skall
undervisa och arbetet är tacksamt för den
som är kreativ och iderik. Den arbets
tid som är bunden till lektioner är cirka
tjugo timmar i veckan och den "osynliga"
arbetstiden kan läraren disponera relativt
fritt. Arbetsbördan är beroende av lärarens
rutiner och personliga stil, men de flesta
lärare anser att lärararbetet och fritiden har
tämligen flytande gränser. De är mer eller
mindre ständigt upptagna av funderingar
kring kommande lektioner och detta sätt
att fungera som en självständig professionell
yrkesutövare ser de flesta positivt på och
som en levande del av yrket även om de

känner sig belastade tidvis. Det bästa med
att vara lärare är enligt dem själva att
ha kontakt med unga och att det känns
mycket belönande när undervisningen "går
hem" och elevernas intresse väcks. T•
linjens lärare har ju också som regel mycket
ambitiösa elever.
En civilingenjör som blir lärare brukar kunna
få tjänst som lektor vilket är den högst
avlönade lärartjänsten. För andra än civilin
genjörer och civilekonomer fordras doktor
sexamen för lektorstjänst.
Den som vill veta mer om hur man blir
lärare kan vända sig till:
Antagn ingsbyrån, UHÄ
Box 45502
104 30 Stockholm
08-728 36 00
eller
Högskolan för lärarutbildning
Ämneslärarlinjen
Box 34 103
100 26 Stockholm
08-22 16 80
Göran Linde

TJOHO! det är ute med chucken.

. . -Fritt ur kongl. .Elektrosektionens stadgar.
2 . 1 Sektionens myndigheter är :

Programrådet . PR. vilket organiserar sektionens
programverksamhet .
PROGRAMRÅDET
6 . 1 Programrådet verkar för E-Osquaruldas trivsel .
6 . 2 Programrådet består av två klubbmistare och övriga medarbetare.
Klubbmästarna utses av SM och utser sjllva sina medarbetare .
6

effiissiöiii nr 7-8��5 ====== �
PROGRAMRÅDETS ORGANISATION
Paul Rikoschett
Klubbmästare
KBM
PRIPPS

Medarbetare
fRissar/fRissor
Omsättning ca 90 kSEK.
Vinst: 0.8 kSEK
�otto: "Det skall löna sig att dricka öl"
Oknamn: "fRofitRådet"
Logo: Svart fladdermus på röd botten.
Skyddshelgon: Paul Rikoschett.

V&S

Då. frågar man sig genast: "Vadå. programverksamhet?". Jo, programverksamhet är
den verksamhet som fR ägnar sig åt. Det vill säga fester, gasquer, kalas, raj, phlimmer,
fREsqu tt ... etcetera in absurdum.
fR nu på hösten består av KBM Annelie och KBM Torbjörn Beite E-83 och �issar
Erik Ström E-84, Torulv Nordbäck E-83 och Jan Svensson E-85 samt �issor Helena
Nordström E-85 och Sara Leggese E-85.
Fredagen den 28 november är det fREsqutt med traditionell hög stämning och kall
bira. På squtt lirar Dire Straits (och Rolling Stones i puben). Haha, nu ljög jag! Det
blir inget �Esqutt ty då är det senhöstens roligaste kalas:
HÖSTFESTEN

Pris och plats och tema hemligt. Vi vet alltså inte. Biljetter inom kort, kolla efter
anslag i Tolvan.
Å andra sidan är det lussesqutt (gissa vilket datum) med Stig Vig och resten av
grabbarna i OJJ!! 600. På. fREsquttet serveras det ljummen glögg, nubbe, ölkrans-öl
och julmat med sedvanpg elegans.
Väl mött i baren

Eventuellt blir höstfesten på lördagen den 29 november istället, spana in fR-tavlan.
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Ny studieplan för mikroelektronikinriktningen ?
Mikroelektronikinriktningen, den minsta av våra inriktningar i årskurs 3 och
4. Så har det i alla fall varit de två senaste åren, men det ska vi nu ändra
på.. Vi som vill ändra på det är en arbetsgrupp bestå.ende av prof. Sture
Pettersson (Mikrovåg), prof. (tillika linjenämndsordförande) Gösta Hellgren
(TdE), studierektor Lars Hellberg (TdE), Mikael Östling (Mikrovåg), Niklas
Sköldengen (teknolog) samt Ragnar Kåhre (teknolog).
Tidigare har inriktningen ansetts som väldigt smal. Kurserna har varit få
och pekat bara mot kiselkretsar. Det har dock visat sig att det finns ett
uppdämt behov inom industrin för " analog"-tekniker. Det är nå.got av det
vi har tagit fasta på när vi utformat det nya förslaget till studieplan för
mikroelektronikinriktningen.

I vå.rt förslag har stora förändringar skett inom det obligatoriska blocket i
årskurs 3 T idigare var Elektrofysik (EJ 005) samt Högnivdsprdk och program
meringsteknik (DB 365) obligatoriska, dessa har vi valt att göra valbara och
istället låtit Halvledarkomponenter Il (EH 204, tidigare Halvledarteknologi)
samt Integrerad elektronik (EG 111) bli obligatoriska. På så sätt har vi gått
ifrån systemet att ha samma obligatoriska block som finns på inriktningen
för fysikalisk elektronik.

När det gäller de valbara kurserna i årskurs 3 så har Analoga och digitala
filter (EE 030) blivit ny valbar kurs. Motiveringen till detta är att skapa de
förkunskaper som behövs för att läsa de mer tillämpade kurserna inom den
analoga tekniken och då speciellt inom området radioteknik.

I årskurs 4 har vi tagit fasta på tillämpade kurser inom kretstekniken
(ingen förändring från tidigare) samt tillfört en del nya kurser inom det
analoga området. Vi ser här möjligheten till två. olika kursblock, dels
kretstekniken med LSI-konstruktion och Processteknologi som tyngdpunkt,
dels analogtekniken med Känslig elektronik, Mikrovågsteknik och radio som
tyngdpunkt.
De kurser som vi ansett bör utgå ur floran av valbara kurser är Datorer och
realtidssytem (EF 220) samt Systemtillförlitlighet (EF 135). Dessa kurser
avspeglar, enligt vår mening, inte de mål som uppställts för mikroelektron
ikinriktningen.
Kurskod

Namn

Inom inriktningen obligatoriska kurser:
Integrerad elektronik
EG 111
Materialfysik
EH 201
Halvledarkomponenter Il
EH 204

Inom inriktningen valbara kurser drskurs S:
Högnivåspråk och programmeringsteknik
DB 365
Signalteori
EE 020
EE 030
Analoga och digitala filter
Elektrofysik
EJ 005

Poäng

3

4
5

4
4
3
2

li.rskurs 4 {Anal oga blocket):
Vågutbrednings- och antennteori
EA 1 14
Moduleringsmetoder
EE 106
Modellerings och simuleringsteknik
EF 121
EG 116
Känslig elektronik
EG 160
Radiokommunikationssystem
Radioteknik
EG 180
Mikrovågsteknik
EH 010
EK 130
Elektroakustik
Fysikens matematiska metoder
FG
ll,rskurs 4 (Kretsteknik blocket)
EG 1 13
LSI-konstruktion
Känslig elektronik
EG 1 16
EH 010
Mikrovågsteknik
Processteknologi
EH 015
EH 110
Fiberoptisk kommunikation
EM 130
Instrumenteringsteknik

3
5
4
3
5
2
5
4
3
5
3
5
5
3
4

Vi har även diskuterat behovet av nya kurser. Följ ande kurser har
ansetts vara möjliga att kunna ges inom en icke alltför avlägsen framtid.
Förutsättningar är dock att det beviljas pengar och att det finns folk som
kan ge dessa kurser.
* Fortsättningskurs i Analoga kretsar.
* Optoelektronik som en fortsättningskurs till Fiberoptisk kommunikation.
* En. ny kurs i Radar och navigationssystem.
* Laborationskurs till Processteknologin, där man t ex skulle kunna processa
fram de kretsar man konstruerat i LSI-konstruktionen.
* Materialanalysmetoder. En kurs som redan nu ges av mikrovågsin
stitutionen för doktorander. Den skulle kunna omarbetas för att ges för
teknologer.
* Materialfysik fk som skulle behandla "resten av Kittel" dvs de dielektriska
materialen och ferromagnetismen. Den kursen anser sig Mikrovågsinstitu
tionen redan kunna ge läsåret 1988/89.
* En delning av kursen Vågutbrednings- och antennteori där man lät del 2,
dvs den praktiska antennbiten bli en egen kurs och låta den utökas med en
laboration.
Dettta är bara ett förslag och om du har några synpunkter på detta så kan
du komma och prata med någon av oss ( undertecknade, vi går båda i årskurs
4).
För en bättre 'mikroinriktning ' !
Nlkla1 Sköldengen

/

Ragnar K6hre

�--

� ----��siöiiifi nr

7-86

eiesioneo

eirJssiöiieö är n u inne på sitt tjugonde år. Från början

hette tidningen El-ledaren och fungerade som ett rent
informationsmedium för Elektrikerna på den tiden .
Tidningen kopierades och häftades ihop, men när
reportage med bilder började figurera, insåg man att
det var dags att trycka eiffiäsiöniJ på tryckeri. Kvaliteten
höjdes därmed kraftigt och tidningen har därefter
iklätt sig ytterligare förbättringar
Att tillverka en tidning
Att göra em.issiqnelJ är ett mycket varieran·
de åtagande som ibland kan resultera. i en
del stressade situationer. Men, jag kan
inte erinra mig att jag någon gång haft
tråkigt under den tid som jag har varit med

Hur vi gör då?
Som de flesta av er redan känner till sä
använder vi oss av laserskrivaren när vi
gör utskrifterna av texterna. Dessa skär
vi sedan ut och passar in tillsammans med
de bilder som ska vara med i reportaget.
En prydlig sida bör vara nå.gorlunda rakt
inrättad och det brukar ta ungefär en halv·
timma att göra ett två.sidors uppslag. Text·
och bildmaterialet lämnas alltså inte iväg di·
rekt till tryckeriet, Philips RE-grupp (Repro
grupp), utan det är redaktionen som tillver
kar sidorna helt och hå.Het.
Rastrering?
Rastrering kallas den teknik, när en bild
"görs om" till en uppsättning punkter.
Punkterna, som varierar i svärtningen frå.n
vitt till svart, kan sedan registreras av den
kamera som man använder för att göra den
slutliga. "tryckplåten" med. ·om man inte
rastrerade bilden skulle trycket få. samma
effekt som en vanlig kopiator ger, det vill
I säga att bilden flyter ut utan nå.gra. tyd
liga skillnader i gråskalan. Ta gärna en
titt i en dagstidning, där rasterpunkterna
framträder mycket tydligare.

I

En rasterkopia kan man göra. själv i fo, tolabbet och man använder sig då. av ett
! raster, ett "svart filter med hå.I i", som man
, lägger över fotopappret. Men att bedöma
kvaliteten på. bilden kan vara mycket svå.rt.
rasterbilden få.r en grå.are och suddigare
I karaktär än ett y_�p_l�foto. Av den anled
.
. ningen lämnar 8ffilSSIDDHl1 iväg sina foton till
.
' .Jfr• .
; andra fotolab, som också. på. ett annat sätt
'
I 'V
'f , • 'j .
--...-.....-, kan förbättra kvaliteten om bilden skulle
·
"Y•....r'!i:, �- • . •• •
visa sig vara sämre.
i redaktionen. Rättare sagt vill jag påstå.
Färgtryck?
att det nöje som arbetet med tidningen
givit mig, många gånger om väger upp den
För att fä färgbilder i tidningen måste man
förlorade tid och missade tentor som kan bli
gå till väga på. ett lite mer komplicerat
resultatet av en d:\lig tidsplanering.
sätt. Först måste en fårgseparering ske,
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vilket innebär att bilden ska delas upp i sina
fyra fårgkomponenter; svart, gult, rött och
blått. Det betyder alltså att bilden också
måste tryckas fyra gånger, en gång för varje
färg i den nämnda ordningen. Om man
nöjer sig med att enbart trycka den svarta
bilden få.r man något som motsvarar den
svartvita rasterbilden. Alltså kan man även
använda sig av fårbilder och diabilder när
man rastrerar bilder för svartvitt tryck.
Varför tar det si lång tid?
Från manusstopp till den dag vi lämnar över
det färdiga materialet kan man önska sig att
tar fem dagar. Det gjorde det till det här
numret, men så har inte alltid fallet varit
mnan.
Då tidningen trycktes på Osqtryck gick det
oftast betydligt fortare. Inte bara lever
ansmässigt sett utan också "trycktekniskt"
sett. Slarv, onoggrannhet, för många andra
sektionstidningar samtidigt och en redak
tion som plockar ihop tid!!h1garna. Alltsam
mans resulterade i en 81lllSSID!!@ff som alltid
var otroligt ojämn i kvaliteten. Ojämnt
häftade tidningar, saknade blad, otydligt
tryck och den överdimensionerade svärtan
i vissa tidningar fick ofta folk att stå och
rota i lådorna efter det bästa exemplaret.
Trycket är idag av betydligt högre kvalitet;
bladningen sker utan missar, vikningen är
hård och exakt, häftningen är därigenom
centrerad och dessutom skärs tidningen och
får en jämn kant.
Utan tvekan är det då värt de fem dagars
extra tid det tar att utföra ett professionellt
arbete.
Lidande?
Vem blir då lidande på den tidigareläggning
av manusstoppet som är följden av den
ökade tiden på tryckeriet?
Vid närmare eftertanke så gott som in
gen, mer än möjligen de skribenter vars
spalter återkommer i varje nummer av tid
ningen, det vill säga Ordförandes ord, SNO
ORD och STVL's sida. Anledningen till att
det kunde vara önskvärt med ett senare
manusstopp, är att den information som
dessa har att sprida ibland kan dyka upp
helt oförhappandes och vara mycket viktig
att snabbt få ut till sektionen. Å andra
sidan borde man kanske i sådana extrema
fall kunna nöja sig med att förhandsinfor
mera på anslagstavlorna i Tolvan.
Manusstoppet är idag förlagt till onsdagen
den första veckan i varje period och detta
gäller generellt. Nackdelarna med detta
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skulle kunna vara att tiden mellan ten·
tor och manusstopp inskränker sig till två
dagar. Kanske kan man tycka att tiden
är knapp för att hinna med att lämna in

ett bidrag eller överhuvudtaget finna nå.got
uppslag på nå.got läsvärt. Men mitt intryck
är ändå att den första veckan i perioden
är den då skolaktiviteten normalt har en
andningspaus och borde bjuda tillräckligt
med tid för att skriva både artiklar och
insändare. Om dessutom artikeln plötsligen
blir så angelägen att det absolut inte går att
vänta till nästa manusstopp så finns ju alltid
möjligheten att stoppa pressarna...
Flera anledningar
Jag vill undvika att räkna upp alla de olika
mindre anledningarna till att tidningarnas
utgivningsdatum sakta har kommit att när
ma sig datum för nästa ma.nusstopp, vilket
självklart är ohållbart. Men kanske ska jag
ändå peka på några orsaker. En av de vik
tigaste punkterna är hur hårt CHefsEmit
teuren vill hålla manusstoppet.
Många gånger är det lockande att vänta in
några aktuella och till och med "heta" ar
tiklar för att på det sättet öka behållningen
av läsningen. I kommande. nummer kan
denna kategorin av nyhetsstoff vara så gott /j
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som inaktuell och motiverar därför ganska
väl varför det är värt att vänta. på dem,
åtminstone en viss tid.
Manusförfattarna. är naturligtvis själva.
mycket intressera.de av att se sitt alster så
snabbt som möjligt i tryck och håller det
överenskomna senarelagda datumet. Men
vid det här laget har man redan nu fördröjt
pressläggningen av tidningen med fyra till
fem dagar, något som inte alls är ovanligt.
Sedan kommer vi till kategorin okynnesar
tiklar, som ska delas in i två fall: Det första
är varianten med småsakerna som tar så lite
plats och är så viktiga eller roliga men som
ändå tar så. förtvivlat mycket tid i anspråk.
Det andra är de artiklar som nog är rätt
så viktiga att ha med, men som inte har
kommit in till oss på grund av ren och usel
planering av tiden.
Behöver jag nämna att laserskrivaren får
problem ibland? Det har den nu också,
i skrivande stund, den har ätit så mycket
papper så att Lennart och Stellan inte hann
med att beställa hem mer av den varan.
Men det finns vätska.
Vid det här laget håller jag på med mitt
sjunde nummer som CHE och jag kan fak
tiskt komma ihåg � nummer vi inte har
ställts inför en fördröjning orsakad av lasern.
Dessförinnan var jag med om sex nummer
och nästan varje gång hade vi problem med
apparaten. Då hjälper det inte ens med en
god marginal till manusstoppet.
Den här gången höll inte bara det gamla
trogna gänget tidsgränsen, faktum är att
al.�� ..har gjort det. Därför kommer också
errussm1mn ut innan tentaveckan.
Jag tycker att det räcker med anledningar
redan nu, men en sak som måste tas upp, är
den märkliga känslan för att skriva artikeln
först och lämna bilderna två dagar senare.
Det fungerar bara inte.
Det tar tre d31:g�r att rastrera bilder som ska
användas i 81UISSID!m9 . Rastreringen utförs på
LMC (Läromedelscentralen) och är mycket
bra och kostnaden lä.g. Det innebär att
om det plötsligen dyker upp en bild två
dagar innan lämningsdagen av tidningen
måste bilden rastreras hos någon annan.
Det enda likvärdiga och till och med bättre
stället är tryckeriet, vilket innebär att vi
dels måste å.ka en extra runda med bilder
och framförallt att tryckeriet måste lägga
ned en ganska onödig tid på arbete som
fördröjer dem också..

Osqledarkomplex?
Har då eirustii�RBO ett Osqledarkomplex?
Nej, naturligtvis inte. Frågan verkar . till
en början rent barnslig, men har trots allt
väckts. Bä.de från kårhå.ll och inom sektio
nen.
�tt.ut!?rma (producera) en tidning (eirussioqgD)
ar 1 forsta hand CHefsEmitteurens samt
övriga. Emitteurers uppgift och ansvar, detta
enligt Konglig Elektro��J<.�ionens stadgar
10.2. Att då utforma 8ffi1SSIDRB9 enklare än
vad som är möjligt idag förefaller ju ab
surt bara för att format och tryckteknisk
kvalitet skulle på.minna om en mycket bra
tidning, vilket är en nog så fin komplimang.
Men vad är det för fel i att utforma en tid
ning �fj;�t sina egna mått och ideer, betänk
att SIT'dSSID!mD trots allt är mycket olik Os
qledaren? Osqledaren är och skall vara
idegivare för sektionstionstidningar, likaväl
som samarbetet andra vägen också. ska kun
na leda till positiva förbättringar. Rekry
teringen sker ju trots allt till större delen
frå.n redaktörer emeritus, med andra ord,
då nästa Osqledarredaktion utses kommer
en och annan sektionstidningsmedlem att
hamna på kårredaktionen med samma er
farenhet som vi idag på eirussii�o kan anse
oss ha.
Istället för att försöka utså splittring och
förorsaka onödiga förvecklingar borde dessa
personer ägna sig åt att förnöj-samt läsa två
bra tidningar. Frågan har väckts och måste
därmed besvaras, men kan nu få dö bort.

� P ilips Bassystem
I

I
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Vi kompletterar vårt framgångsrika bassystem, som används både i Sverige
och på exportmarknaden, med vårt nya Bassystem 2000. Detta innebär att
vi i Service- och Supportsektionen nu ansvarar för ett produktsortiment
som spänner över:
• Lokala nät
• Operatörsplatser
• Datorer
• Operativsystem

Till
Från
Dedicerad punkt till punkt -+ Generellt lokalt nät baserat
på dubblerat Ethernet
-+ Högupplösande färgrasterscan
Svart-vitt random-scan
1 6-bits minidatorer
-+ MC 68020-baserat
multiprocessorsystem
-+ Avancerade distribuerade
Enkla runtime-kärnor
realtids OS

Vi på bassystemets Service- och Supportsektion är i dag drygt 20 personer. Vi ansvarar för:
• Teknisk support • Felsökning och underhåll • Test och idriftsättning av nya produkter •
Diagnostik på enhets- och systemnivå • Drift av aktuellt bassystem som referensanläggning
Våra kunder är applikationsavdelningarna som med hj älp av våra produkter bygger Philips
militära system .

..

Programmerare
kommunikation
Du skall ansvara för underhåll och
modifieringar av de kommunikations
produkter vi idag installerar i våra
kundsystem och också deltaga i arbe
tet kring Bassystem 2000 när det gäl
ler kommunikation.
Du skall ha erfarenhet av kommuni
kationsprogramvara och god känne
dom om standardprotokoll.

Ansvarig för
Applikationsingenjör
realtidsoperativsystem
hårdvara

Du skall sköta underhåll av operativ Du kommer att få överta ansvaret
systemet. Detta innebär support till för enheter som ingår i vårt aktu
applikationsprogrammerare, felsök- ella och framtida bassystem. Du
ning och modifieringar i samband
skall hjälpa till vid test och idrift
med ändrad funktionalitet.
sättning och utföra underhåll och
modifieringar på enhetens hård
Du skall ha lämplig teoretisk bak
och mjukvara.
grund och erfarenhet av program
Du skall vara väl insatt i hur ett
mering i realtidssystem.
mikrodatorbaserat realtidssystem
fungerar.

PHILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER AB i Järfälla är med sina drygt
2 400 anställda ett av de största elektronikforetagen i Sverige. Av den totala
omsättningen, ca 1 600 miljoner kronor. går ca 60% pd export.
Verksamheten bedrivs i tre divisioner: Försvarselektronik, Terminaler och
Telekommunikation samt Instrument och Kraftelektronik.
Division Försvarselektronik befinner sig i en stark expansion och har fn
1 200 anställda. Produkter och system utvecklas isamarbete med ochfor det
svenska forsvaret. Lednings· och eldledningssystem samt radar och mot
medel är de viktigaste områdena.

!.
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Om du vill veta mer om hur arbetsupp
gifterna ser ut kan du kontakta avdel
ningen direkt på tfn 08-76 1 72 00
och fråga efter Elisabet Asker, Bengt
Benson eller Stefan Larsson.
Du kan också ta kontakt med Hans
Cederberg på vår personalavdelning,
tfn 0758-100 00.

PH I LI PS

Fråga Systernarna
Jag hoppas att du tyckte tipsen i förra numret
var matnyttiua och att den liär sidan är värd att
ödsla fem minuter på. Min förhoppning är att
du kommer att slippa gråt och tandagnisslan
på de där jävla kylskåpen som inte gör som du
vill. För att få någonting att ta upp på den

här sidan behövs . dock din medverkan. Skicka
in dina frågor så blir de besvarade

Nu fär du ett subdirectory som heter franz
Då skall du bara få över dina filer till det
nya subdirectorit
REN filnamn(.franz)
Om du sedan vill se hur ditt träd (konfig
uration av ditt directory) ser ut så går du
högst upp i ditt träd och skriver:
@COM:DRAWTREE. () så får. du en bild
på
detta.
DEF SYS$0UTPUT filnamn (på slaskfilen!)
Härifrån får du aUa utmatningar som datorn När det gäller login-filen så är det mycket in
gör,men inte dina egna tangtryckningar. dividuellt hur man man vill ha denna. Man
Alla dessa utmatningar samlas i den filen,du kan t.ex göra ett smidigare sätt att ta sig
får alltså inte någon utskrift på skärmen. mellan olika directories än set default som
Det avslutas med:
man annars måste använda. Man definierar
helt enkelt upp namnet på. directorit som
DEASS SYS$0UTPUT
kommando.Ex:
Du kan också använda att många komman $franz :==SET DEFAULT (username.franz)
don typ show logical har en qualifier
/output, vilken medför att kommandoresult Dollartecknet står för att det är ett kom
mando, annnars tas det som data. Kolon
atet skrivs in i en fil som ovan.
medför att det är en sträng, endast likhet
SHOW LOGICAL /OUTPUT:=filnamn
stecken medför att det ett numeriskt ut
tryck, dock endast heltal. Två likhet
När det gäller felutskrifter från pascal eller stecken medför att det är definierat globat,
andra program så finns det ett enkel sätt ett likhets- tecken medför att det annars
att få dessa till en fil, när du kompilerar så bara gäller i denna filen, login-filen. På
skriv:
så sätt kan man bygga ut med egna defiPASCAL /LIST filnamn (på pascalfilen) nitioner som underlättar arbetet.En stjärna
Nu får du felutskriften med utpekning på en (*) i mitten av ordet medför att man en
dast behöver skriva de tecken som står in
fil som heter filnamn.LIS .
nan stjärnan, en förkortning med andra ord.
E: Vi har även fått en förfrågan om hur
.
..
.
man gör subdirectory' samt en förklaring Om du tittar p� den rad som står overst J
en ·standard-logmfil så betyder den att ett
av login-filen
·
logiskt
namn definieras som TECQ-editorn
..
..
.
S: Ett subd1rectory
ar enkelt att gora:
behöver. TECO-editorn är den editor som
CREATE /DIR (usemame.franz)
de flesta använder som inte kör i VAX
kabinettet utan hemma.
Har du någon gång blivit irriterad av att
bara få felmeddelanden på skärmen och inte
på en hårdkopia (printerutskrift) ? Dina
problem är lösta! Vi har frågat Lennart.
S: Det går inte att dumpa skärminnehållet
till printern direkt. Man kan gå omvägen
över en fil och sedan printa denna.Det
kan man göra på några olika sätt.

SET PROTECTION är som namnet säger
skydd mot utomstående där bokstäverna
står för Read, Write, Execute och Delete.
System är vi systemare, Owner är du själv,
Group är din årskurs, och World är alla
andra.
Tips från Emissionen: Är du intresserad a.v
vänster- högerma.rgina.ler?
Gör så här: Placera ut markören där du vill
ha vänstermarginalen
Tryck Ctrl-. (punkt!)
C-U 76 ( anger avstånd till högermarginal)
C-X F (fyll kolumn)
M-X (Escape-knappen!)
Skriv AUTO FILL MODE (gör att sista
ordet flyttas ned om det är för långt)
Glöm inte att göra M-X.
Skriv swe. Detta. underlättar då du skall
använda M-L (hopp ett ord framåt).
Vill du inte ha marginaler utan nöjer dig
med svensk text och AUTO FILL så skriv
-*-txt fill swedish-*- överst i din fil. Läs in
filen ,gå ur filen och gå in igen.
Nu vill jag ha helg, vi ses i nästa nummer.
l1björn11on

emissionen
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TACKAR

Ulf Ra.nggård E-78 på Elmätinstitl!.H��
för hans fina. jobb med att lägga upp BITUSSHUIJn
-logon som en font. M�.t.� enkelt kom
mando kan vi alltså få 8ffi1SSID!mn att placeras
direkt i texten.
Kort förklaring: eirJisiO@fJ scannas via en
videokamera som läser av om en punkt ska
vara vit eller svart. En fil läggs upp och
där kan man också se hur punkterna. ligger.
Sedan ska. emissionen också ligga. rätt i texten
och det gör man genom att definiera hur
efrJssii@fJ ska ligga. relativt en baslinje och
genom att bestämma. avstånden till den
omgivande texten.
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HÄLL I ER !
Äntligen dags för ELEKTROS SKIDRESA, numer en gammal tradition i sektionen, att
en hoper elektriker tar en vit helg mit schnaps und schtimmung i de svenska alperna.
Den här gången åker vi till IDRE.
Det är en resa för alla kategorier E-skidåkare, ty i Idre finns backar av alla svårig
hetsgrader. Du som aldrig har stått på ett par skidor förut skall ta tillfället i akt och
utnyttja våra eminenta skidlektioner.
Den som vill prova på något nytt, kommer att kunna testa telemarkskidor (blåmärken
garanteras).
Efter skidåkningen samlas vi i bastun trötta och nöjda efter dagens vurpor, smått
hungriga ser vi fram emot midd ag och efterföljande Raj ...
Alltså: Resan utgår från Teknis på em fredagen den 16:e·Jan och vi beräknar vara
tillbaka sent Söndag kväll

790 91 IDRE, 0253 · 203 50

����k,r BÄRES.svNi.ii;i' P',fvÄNsreiiÄRM.° . . . . . .
BORTIAPPAT KORT ERSATIES EJ.
KORTET ÄR PERSONLIGT.
överlåtelse = Makulering
STÖRTLOPPSÅKNING ABSOLUT FÖRBJUDEN.
Liftkortbest. enl avtal KO-SLAO
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Vad ingc\r och hur mycket kostar det?
Alltså.: * Transport i komfortabel helturistbuss m video.
* Inkvartering ;\ pensionat Särnagå.rden. (35 min fr;\n backen)
* Avbeställningskydd vid sjukdom, benbrott o dyl
* Liftkort 2 dagar
* 1 middag 2 frukost
* Massor med snö & sol
* Nybörjar & Telemarkskidskola
* Ständigt varm bastu
* Raj + överraskning(ar)
= Oförskämt lite pengar (615 pix)
Alltsc\: E:s tuffa sparkdräkt i snöfärg är givetvis obligatorisk i backen. Skidutrustning
finns att hyra vid backen för en billig peng.
Allts;\: Anmälan tar vi emot Torsdagen den 4 i 12:e kl 12:12 i 12:an. Anmälningsav
giften 100:- tas emot av reseledarna som för dagen kommer att vara iklädda
overall och toppluva. Passa pc\ att ta med overallen för impregnering. Först
till kvarn fär först skida...
Förbered er för kö och impregneringsgasque den fjärde!
Reseledarna: Stefan Ström " Rolf Westman
Gravtty

WHA1S fi-' f: 5EC RfT

OF WALKIN r, ON 1t10SE IH/� {;,f. ?'
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Hej hopp!
J:..�r�ta tentaveckan är över, och när denna
är ute kanske även den andra.
Hoppas det inte har varit allltför tokigt.

e,msm�@IJ

Den stängda dörren

Vi brukar stänga dörren när vi går hem...
Det händer också att vi stänger den fast vi
är kvar... I så fall vill vi av någon anledning
inte att du ska komma in. Kanske sitter
någon och pratar med oss om allt det där
som blev så trassligt. Om det vore du, skulle
du inte uppskatta om vi fick göra det utan
att bli störda? Vi kanske behöver planera
vårt jobb en smula. Det är något du tjänar
på att låta oss göra. Kanske skriver vi
ditt intyg, och 4711 stycken andras. Försök
komma en annan tid eller ring oss. Tack för
omtanken!

Efterlysning!
Studienämnden efterlyser minst en fyra på
varje inriktning som kan verka som kontakt
teknolog inom inriktningen. Kontakttekno
logen skall se till att det hålls kurnämnds
möten på kurserna inom inriktningen, dvs få
tag på några teknologer som går på mötet
när kursansvarige kallar till möte. Ibland
kan det behövas påtryckningar från elevhåll
(kontaktteknologen) för att få till ett möte.
Ni som är intresserade av att förbättra
undervisningen och hjälpa till som kontakt
teknolog, prata med Johan Jonasson, Mar
tin Bakhuizen eller mig.

Egen inriktning?

Bara en liten påminnelse till dig som vill
ha egen studieinriktning. Glöm inte att
lämna in din studieplan till oss så LNE kan
godkänna den. Då slipper du obehagliga
överaskningar när du ska ta ut examen.
Stipendier

I november är det tid att söka stipendium
ur " Högskolans Allmänna Fonder för stud
erande vid KTH". För att få söka ska
man vara helt klar med första och andra
årets kurser och summan man kan få beror
av medelbetyget i de kurser där man fått
slutbetyg. Sista ansökningsdag blir i mitten
av december. För övrigt har vi en pärm
med andra stipendier hos oss. Kom upp
och botanisera i stipendiedjungeln. Det kan
löna sig.
Allt för denna gången från oss. Nu hoppas
vi bara att ingen virrar bort sig i det kulna
höstmörkret. Minns att det någon gång
kommer en vår igen, det har det alltid gjort!
I väntan på den - titta in till oss på en fika.
(Te finns oxå!)

Studienämnden genom
Dan Dia-T1i-Tay

Bettan Gösta Danne A Monica
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"Svensken är en herre
som är klädd i blå kavaj
och dricker punsch på ångbåtar"
Spritens historia 3(6)

Den svenska punschen är ett fenomen . Från fjärran
tropiska länder kom den, besegrade den svenska
folksjälen och upphöjdes till nationaldryck. Den stod
för skämtet och leklynnet, för gemytet och belåten
heten . Den serverades rykande het ur praktfulla
bålskålar eller kall ur immiga glas. Den svenska
punschen - stundtals lite undanskuffad och begabbad
men.. aldrig helt bortglömd - är n u på väg mot en
renassans

Få dagar - om ens någon - genom tiderna
torde ha vållat en mera allmän tandagniss
lan i vårt land än den första januari 1767,
den dystra dag då mösspartiets överflöds
förordning träder i kraft. Från alla Sveriges
kaffemostrar, chokladsnaska.re, likörsmuttare
och hetvinspimplare höjer sig under denna
nyårshelg ett samfällt ramaskri. Det tar
sig utt ryck inte minst i en omfattande flora
av mer eller mindre patetiska poem, som
i skillingt ryckets form framställer de drab
bade läckergommarnas sorg och saknad efter
de utländska njutningsmedel som en ogin
regering nu förmenar dem.
Till de godsaker som i samma veva im
portförbj uds, i syftet att råda bot på en
orkeslös handelsbalans, hör även arrak. Den
na exotiska dryck kom tack vare en vak
nande ostindienhandel snabbt att klättra
högt upp på införselstatistikens topplista..
Men nu var det stopp och därmed skulle
källorna sina till de punschbålar som under
loppet av några få decennier gett svenskarna
en ny favoritdryck/nationaldryck.
Etymologi

Att ordet punsch till sin upprinnelse bör
vara indiskt är de flesta punschologer helt
överens. Det forna sanskritspråkets "pan°
cha" och det nutida hindustaniordet "punj"
är helt enkelt räkneordet fem, som även
återfinns i till exempel det välkända land
skapsnamnet Punj ab, " Femflodslandet".
Därför heter också fem i de en gång från In
dien utvandrade zigenarnas språk, romani,
"pansj". Att talet fem fått ge namn åt
en dryck brukar man förklara med att den

"ursprungliga" punschen var en sorts bål,
tillredd av de fem ingredienserna sprit, vat
ten, socker, citronsaft och te ( eller någon
annan smakgivande tillsats).
Kopplingen mellan de indiska orden och
vårt eget ordbruk av idag är däremot desto
mer kinkigt att förklara, för när ordet punsch
börjar användas som beteckning för en drink
sker det nästan så långt bort man kan
komma från Hindustan, nämligen i Väst
indien. 1632 är ordet belagt för första
gången (på engelska) , men vanligt blir det
- tillsammans med rhum - först efter 1655,
det är då. engelsmännen erövrar ön Jamaica
från spanjorerna och lägger beslag på dess
stora sockerspritsdestillerier. Det tycks som
om begreppen punsch och rom vore internt
förknippade med varandra ända från begyn
nelsen.
Det finns emellertid ytterligare en härledning
av ordet punsch, nämligen att det skulle
härstamma från den gamla engelska mått
termen puncheon, som betecknar de fat
på mellan 70 och· 120 gallons volym som
används vid importen av exotisk alkohol till
England. Men en hake är att man skiljer på
arrak och rom i äldre tid och att de används
på ungefär samma sätt, som ingrediens i
vanligtvis heta bålar.
Arrak

Med araberna förs ordet araq (raq=saft,
svett; a=bestämd artikel) till Ostindien och
kommer där inte minst att användas om
den sprit som i Indonesien destillerades
av ris och som får sin speciella arom un
der jäsningsprocessen genom tillsatsen av
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palmsaft och sockennelass. Ordet sprids
emellertid raskt vida omkring i södra och
sydöstra Asien och kommer att få beteckna
de mest skilda och obesläktade rusdrycker turkestanskt kornbrännvin, egyptiskt palm
brännvin och persiskt russinbrännvin för att
inte tala om tatarernas jästa stomjölk. I
främre Indien innebar arrak alkoholhaltiga
drycker överhuvudtaget.
Det visade sig snart att ingen ostindisk im
portvara är så lönsam som just arrak, vars
värde mer än tiodubblas under hemfärden.
Dessutom spelar den en viktig roll i försöken
att hålla åtminstone så stor del av ostindie
fararnas besättningar vid liv för att skeppen
ska kunna manövreras även under de sista
veckornas segling. Med arrak i det ruttnade
sötvattnet får man en något mindre riskabel
dryck, som för de meniga sjömännens del
värms upp på. så vis att man slår glödande
kanonkulor i de tunnor ur vilka den sedan
serveras.
Svensk punsch
Redan i början av 1700-talet känner man

till punsch i Sverige, men det är först när
vå.r första ostindienfarare, Friederius Rex
Sueciae, kommer tillbaka till Sverige i au
gusti 1733 med sin last av bland annat
arrak från Java som punschdrickandet tar
fart. Redan från början är den svenska
punschen unik, ingredienserna är luxuösa
enligt dåtidens tillgångar. Detta i mot
sats till andra länders punsch som kan vara
vilken menlös vann sprithaltig d ryck som
helst. Och nog dricks det, punschens popu·
laritet bara ökar och när förbudet mot hus
behovsbränning kommer å.r 1740 börjar en
gyllene punschvåg skölja över landet. Några
år senare förbjuds alltså också införseln av
vissa överflödsvaror där bland annat kaffet,
kakaon och arraken omfattas men så länge
restpartierna av arrak finns kvar dricker
man sin punsch. Förbudet blir förresten inte
så långvarigt.
Riter
Söta och tunga lägrar sig punschångorna
över vårt svenska 1700-tal. Då dricks pun
schen rykande het, den blandas vid bordet och många familjer har sina egna re:_,,/;}
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cept. Praktfulla bålskålar, vackra slevar
med silverbeslag och koppar - med öron för
värmens skull - är nödvändiga och statusbetonade tillbehör. Mängder av bålskålar
importE;ras genom Ostindiska Kompaniets
försorg, men snart börjar även Rörstrand
att ta upp tillverkningen. Mycket av det
som tillverkas är riktiga. skräckpjäser, ofta.
överdekorerade och i fantasifulla illa.nde färger.

om ett enat Norden, får fosterlandskänslorna
att svalla vid ett studentmöte i Lundagå.rd,
juni 1845. Talen blir så. många och skandinavismens vågor går så höga att man
totalt glömmer bort punschandet. När
stämningen äntligen lägger sig är punschen
kall, men studenterna upptäcker till sin
glädje att den fortfarande ä.r helt drickbar.
Så föds en ny sed, detta att dricka punschen
kall.

Punsch och �yrik

Cederlund

Till att börja med är det främst de rikare
klasserna som har råd att dricka punsch,
både socker, citron och arrak är dyrbara
varor. Man drack huvudsakligen i hemmen
men efter hand blev dock punschen allt van
ligare också. på utskänkningsställena. Carl
Michael Bellman ger många roande beskriv
ningar om tidens dryckesseder. I Fred
mans testamente beskrivs punschbålen på.
följ ande sätt:
"B8len fylld p{l, bordets rundel röker,
Der citronens skurna skal
Sig ikring den warma brädden kröker
Under slefvens dropp och squal. "
Men inte bara Bellman säger sitt om pun
schen. Även Anna Maria Lenngren, den
satiriska 1700-talsförfattarinnan skriver ly
riskt om punsch. I sin Visa från 1790 diktar
hon:
"Bröder se bcUen, den fr öjdar och r öker,
Höjom för Bacchus v8r glädtiga ton!
Se hur han vänligt och mildt oss besöker,
Skänker oss glädjen i Rack och citron."

Vid den här tiden är rack en vanlig benäm
ning på arrak. Carl von Linne, som är
en arg motståndare till brännvin och envist
stöder förbudstanken skriver i sin Skånska
Resa av år 1749: "Migrän (Hemicrania}
höll mig vid sängen min vanliga tid av
det jag ig8r smakade ett glas sl8.nbärsvin.
Denna passion, som ett par 8r pl8gat mig,
fast sällan, hade jag i förstone sv8rt att
rätt försM och hon kan tjäna androm till
efterrättelse. Jag fick denna passion sällan
av annat än köld med bl8.sväder, surt dricka,
punsch och vin som varit i jäsning. "
Punschen blir kall

I studentkretsar blir punschen omåttligt
populär i början av 1800-talet. I de nybil
dade nationsföreningarna kan studenterna
festa. i egna. lokaler. Där diskuteras skan
dinavism, en rörelse i tiden och litteratur
medan punschen flödar i en aldrig sinande
gyllene ström. Skandinavismen, drömmen

Samma år kommer den tjugoårige Johan
Edward Cederlund hem från en studieresa
till kontinenten. Hans far, den ansedde
stockholmske vin- och spritgrossisten Johan
Cederlund får reda på att punschen också
går drickas också i kallt tillstånd. Detta är
i och för sig ingen sensation, redan på 1700talet förekommer det att man gör "kallskål"
på. arrak, till exempel vid "piqueniquer" .
Samma år lanserar vinfirman Cederlund den
första. färdigbryggda punschen på. butelj och
nu överges de rykande bålarna för ishinkar
nas frostiga klirr.
Caloric

Tydligen låg den kalla punschen i tiden,
företaget gör stora framgångar både inom
och utom landet. Det senare särskilt när
man på. världsutställningen i London 1862
inhöstar en stor belöningsmedalj för sin aro
matiska produkt, som dä.r visas upp under
namnet Cederlunds Genuine Caloric Punch.
Varför Caloric? Jo, det är ett sätt att mark
nadsmässigt uttnyttja den internationellt
mest uppmärksammade svensken vid denna
tid, nämligen uppfinnaren John Ericsson
och hans varmluftsmaskin " Caloric" . Erics
son är ett extra hett namn i PR-sammanhang
eftersom hans Monitor ett par månader
tidigare skjuter Merrimac i sank. Hur
som helst är Cederlunds succe så stor att
man snart nog måste inrätta agenturer och
anlägga. punschfabriker i flera länder. Ce
derlunds framgångar stampar förstås strax
skaror av konkurrenter ur marken och un
der de följande åren växer snabbt pun
schfabrikernas antal snabbt - och än snab
bare mängden av märken. En samling pun
schetiketter från senare delen av 1800-talet
blir till en krönika om tidens märkvärdigaste
personer och händelser - Vega.fården, Ka
ta.rinahissen, kungliga bröllop, kulsprutor,
skarpskyttar och velocipeder samt sceniska
kändisar som till exempel Calle P är vad
kunden får se på sina flaskor.
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Punschverandor
Den kalla punschen har gjort sitt genom
brott och så gott som helt slagit ut den
varma. En mängd nya ord myntas också
vid den här tiden, alla uppkallade efter fa
voritdrycken. Punschpatriotism och pun
schskandinavism är ord som vi idag använder
lite nedsättande. Ett " avgudahus" är en
en ishink med en punschhalva, "pu" är det
allmäna ordet för punsch bland studenterna
i Uppsala och istället för att dricka punsch
så punschar man. Samtidigt byggs också de
första "punschverandorna" på statshotellen
och så. småningom dyker de första "punsch
paviljongerna." upp kring skärgårdsvillorna..
Ja, de som inte har råd till bättre byg
ger sig små. punschtempel uppe i ett stort
och lämpligt träd, dit man tar sig på en
stege ( det kunde väl bli m�ra. problematiskt
att ta sig helskinnad ner igen efter tem
peltjänsten).

7-86

Allmogen
Punschvågen över det oscarianska. Sverige är
inte bara en följd av skicklig reklam utan har
förstås djupare liggande orsaker. Man pekar
på svenskens fäderneärvda. läggning för söta.
drycker (sina sötaste produkter kalla.de en
gång tyska. vinexportörer för " Schwedenge
schmack"). Men viktigare är nog att hus
behovsbrä.nningen av alkohol förbjuds 1855
och lämnar ett slags vakuum efter sig. Pun
schen sprids vid den här tiden även utanför
de borgerliga kretsar som den tidigare har
varit förbehållen och börjar bli gängse inte
minst bland bönderna. - både på bröllop och
begravningar flyter punschen i strömmar.
Vid ungdomarnas danstillställninga.r anses
flickorna. kunna dricka punsch (pojkarna
håller sig fortfarande till brännvinet) och
även respektabla matmoror kan ha. en liten
punschflaska i handväskan tillsammans med
luktvatten och psalmbok under kyrkbesöken.

efrJssiöiien nr

7-86

1 Punschliggare, det si .kallade "St
· ra stycket" om 24 000 liter. Stora
stycket bär inskriften "Godh wah
ra roosar sigh sjelf". Foto 1918

r.

Det är kanske den här sociala förändringen
som inspirerar Falstaff fakir till hans rim:
»Proletären gärna ville
dricka punsch och spela kille

Museum
I Karlshamn i Blekinge ligger världens kan
ske enda punschmuseum. Det är J N von
Bergens Punschfabrik som skänkts av den
siste ägaren. Kokpannan har för länge
sedan tystnat, de sista arbetarna. går hem
1969 men stämningen lever kvar i detta
gamla hus från 1700-ta.let.
Fabriken tillverkar punsch från mitten av
1800-talet samtidigt som man importerar
och tillverkar vin. Större delen av pun
schen gå.r på. export och för att klara av
efterfrågan bygger von Bergen upp fabriker
i Köpenhamn, Helsingfors och Hamburg.

Alkoholfri punsch
Omkring 1915 har företaget sin absoluta
glansperiod och framställer 1 200 liter
punsch om dagen. Två år senare bildas
V & S och all tillverkning tvångsinlöses. Nu
börjar von Bergen framställa. likörextrakt
och alkoholfri punsch. Den alkoholfria. pun
schen exporteras förresten till USA under
förbudstiden. Kanske ett sätt för gang
sterkungarna att få. bort finkelsma.ken i det
hembrända.
Seder
Kring sekelskiftet ligger den svenska pun
schkonsumtionen på. topp, cirka.fem miljoner
liter per år mot 800 000 liter per år idag.
Men 1904 införs skatt på. punsch och kon
sumtionen minskar under många år. Även
de internationella dryckesvanor som tränger
sig in i landet kommer punschen att lämna
scenen. Men av det nästan rituella pun-
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"Grosshandlare Cederlund vid ett punschfat i kongliga slottet".
Punschtappning med handtappningsapparat i vinhandelsfirman
Cederlunds Söners lagerkällare och punschfabrik under Stock
holms slott �r 1887. Punschen synas av grosshandlare Edvard
Cederlund junior. Foto Claes Adelsköld nämnda �

schdrickandet blir dock en skärva kvar torsdagsärtans varma punsch, en kvarleva
frå.n tiden före 1845. Att äta ärtor med fläsk
på torsdagar är i och för sig en rit med rötter
i medeltidens fredagsfasta (man behöver
bunkra inför späkningen) och i miljöer som
domineras av män typ officersmässar och
högskolor dröjer sig kombinationen reliktar
tat kvar. För övrigt även i en likartad sit
uation: vid skånska ålagillen tär man varm
punsch till kokt rimmad ål - mindre ritu
aliserad låter den östgötska seden att man
ska ha varm punsch till kålsoppa.

Men de utländska alkoholdryckerna har kom
mit för att stanna och punschkulturen går
i en allt djupare dvala. Idag ökar pun
schdrickandet nå.got men populariteten är
ändock begränsad, nå.got som den gode
Strindberg redan på sin tid hade en klar
uppfattning om:

" Whiskyn, den gemena, kom 1890: ,._::,:· .
den gjorde människorna tungsinta ·-· · ·:�,
och undanträngde den glada pun- �
, . I.
schen, som begärde s6.ng och
I�
käglor."
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Spritens historia 4(6)

Med vinatlasen genom europa
Vinet, denna ädla dryck, behöver inte bara
inspirera vid intagande, den kan också stå
som tema för en resa. Med vinet som
utgångspunkt får man uppleva garanterat
vackra landskap och välskötta vinodlingar.
Tilloch med den mest inbitne storstadsbo

kan i vinet finna en anledning att stud
era tekniker och metoder inom jordbruket.
Sommaren '86 gjorde jag tillsammans med
bror och föräldrar för femte gången en
längre bilresa genom Europa. i allmänhet
och Frankrike i synnerhet.
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Vid planering och genomförande av en så
pass omfattande resa har föräldrar, vänner
och bekanta möjligheten att visa sig från
sin allra bästa sida. Resurser i form av
transportmedel (bil av lämplig styrka och
årgång), reskassa och inte minst vinkun
skaper, tips och kontakter. Genom att
campa eller bo på billiga pensionat och laga
den mesta maten själv behöver inte reskas
san bli den kritiska punkten.
En tidig sommarmorgon med en till brist
ningsgränsen fullpackad bil och med en för
väntansfull besättning bär det av söderut.
Efter tre dagsetapper uppenbarar sig de
första vinrankorna.
Tyskland
På de branta sydsluttningarna längs Tysk
lands floddalar växer världens nordligaste
vin. Det hårda klimatet med regn, kalla
somrar och tidig frost gör ofta livet svårt
för vinrankorna ( och för turister. . . ) .
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Vinerna är till största delen vita, lätta
(alkoholsvaga) och ofta med viss sötma. Ett
flertal olika druvsorter används. Den mest
kända druvsorten är Riesling, den goda
vita druvan som ibland finns i snabbköpets
fruktdisk. I Moseldalen är Riesling den helt
dominerande druvan.
Vinodling, tillverkning och kvaliteter är
strängt reglerade i lag. Detta märks också
på. den tyska vinetiketten.
Den här etiketten kommer från en flaska
inköpt på ett mindre vingods, Weingut
Dr Heger i Ihringen. Det ligger i Kaiser
stuhl, Baden-Wiirtemberg, vid övre Rhen.
Dr. Heger framställer ett femtontal olika
viner av ett flertal druvsorter. Vid besöket
fick vi tillfälle att provsmaka samtliga vin
er.. . De hade alla en distinkt karaktär av
den druva de framställts av och var för
övrigt mycket f riska, behaglig och balanser
ade med viss elegans. Prisläget var också
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S PÄTLESE
Qualitätswein mit Prädikat
A. P. Nr. 3 1 1 1 1 1 180

0,7 l e

E R Z E U GERA B FO L L U NG
BADEN · Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg

Att åka längs de vindlande floderna, Rhen
med bifloder som Mosel-Saar-Ruwer, Ahr,
Nahe m fl, genom små idylliska städer och
byar ger verkligen den vy-törstande turisten
total tillfredställelse.
Den tyska precisionen visar sig tydligt även
då det gäller vintillverkning. Till största
delen tillverkas kvalitetsviner, varav mycket
går på export. Vingårdarna är små, och
vinet lämnar oftast gården som färdig pro
dukt i etiketterad flaska.

behagligt. Här kan man köpa en vinupp
levelse för 10-15 DM! Ett bevis för den goda
kvaliteten på Dr Hegers viner var att många
blivit premierade.
Åter till etiketten.
- Till vänster under vapnet ser man att
flaskan kommer från Dr Heger. lhringer
Winklerberg är byn där odlingen finns.
- Gewiirztraminer är druvsorten.
,7
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- Qualitätswein mit Predikat, Q.m.p., är
den högsta huvudkategorin utav tre som de
tyska vinerna är indelade i. Mellanklassen
heter Qualitätswein bestimmter Anbaugebi
ete (= från bestämda vindistrikt), Q.b.A.,
och den tredje är Tafelwein, bordsvin som
kan vara vad som helst. Spätlese är en av de
underklasser som Q.�P. viner är indelade
i.
- Kabinett är den lägsta kvalitetsklassen
- Spätlese: vin gjort av de senare plockade, och därför mer mogna, sötare och mer
smakrika. Auslese är Spätlese från vilken
alla omogna druvor plockats bort. Beer
enauslese görs endast på. utplockade, helt
mogna bär.
Till slut: Trockenbeerenauslese, vin gjort
på. druvor som skrumpnat och torkat pä
grund av ädelröta. Detta ger ett mycket
sött, tungt sirapsliknande vin. Det är
naturligtvis dyrt därefter.

�s�->_

_______

- A.P. Nr ... är det provningsnummer vinet
har. Alla Q.m.P. och Q.b.A. viner måste
enligt lag kontrolleras genom smakprov och
analytiska prov.
- Erzeugerabfiillung, buteljerat av odlaren.
- BADEN. Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg är
namnet på. vindistriktet.
Från Kaiserstuhl åker vi över Rhen och
hamnar i
Frankrike
närmare bestämt i Alsace. Här görs vin som
naturligtvis liknar det tyska, men som ändä
skiljer sig å.t. Det beror mycket pä ett annat
vinideal i Frankrike. Medan det tyska vinet
dricks som det är, dricker fransmannen vin
som passar till mat. I Alsace !äter man
vinet jäsa ut fullständigt. Därigenom blir
det torrt, smakrikt och alkoholstarkt.
Vid ett besök hos vinfirma Doppf fick vi bla
se buteljerings och etiketteringsutrustning.
Rhonedalen, Provence · Midi
Liksom i Tyskland följer vinodlingarna flod
erna. En dagsetapp från Alace, vid floden
Rhone och staden Lyon, börjar den 230 km
långa sträckan där Rhoneviner framställs.
I det betydligt varmare och torrare kli
matet mognar druvorna fullständigt och fär
hög sockerhalt. Resultatet blir ett vin
med kraftig smak, mörk fårg och mycket
hög alkoholhalt. För vissa typer gäller
kvalitetskravet MINST 12.5 volymprocent,
det högsta i Frankrike. Vinet kan gärna la
gras nå.gra till må.nga å.r. Kända namn är
Hermitage och Chateauneuf du Pape.
Hermitagekullen är en mycket utpräglad
topografisk knöl där den ligger mitt emot
staden Tournon vi Rhones strand. (Där
det för övrigt finns en mycket rekommen
dabel campingplats som betingade det facila
priset av 13 FF ( =kronor) per natt.) Hela
kullen är täckt av knytnävstora flata ste
nar, bland vilka de för södern typiska små
knubbiga vinstockarna sticker upp.
Färden fortsätter söderut ner till medel
havskusten. Masugnsheta vindar och en
obarmhärtigt stekande sol får hjulen att dra
åt vänster, mot havet och svalkan för nå.gra
dagars välbehövlig vila.
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Languedoc-Roussillon
Åter på väg, nu genom världens största
vindistrikt.

Medelhavskustens slätter från Rhöne och
västerut ner mot Spanska gränsen utgör fem
procent av världens vinproducerande areal.
Området står för ca 40% av Frankrikes vin
produktion. Här produceras det billiga, hu
vudsakligen röda franska vardagsvinet som
fransmannen dricker mer än hundra liter
per år av. Vin köps som litervara, ofta i
pumpar typ bensinmack. Priset mäts i FF
per vol.proc. alkohol, och ligger mellan 2
och 10 kr litern.
Men mitt i denna massproduktion finns
det lokala viner som vill höja sig lite över
mängden, de så kallade VDQS vinerna. Lik
som i Tyskland finns ett klassystem för
vmer.
- Appellations Controlees, något de bästa
regionerna har. Det är en garanti för att
ursprunget är det rätta och att vinet håller
en viss kvalitet.
- VDQS vin (Vins Delimites de Qualite
Superieure) som är en andragradering för
huvudsakligen lokala viner.
- Vins de Pays

Hur är nu kvaliteten på söderns masspro
ducerade viner? Av många karaktäriseras
de som " dåliga men drickbara". VDQS
viner är ofta jämförbara med de billi
gare vinsorterna på systemet. Pä grund
av skatte- och tullbestämmelserna i Sverige
skulle det aldrig löna sig att importera de
allra billigaste vinerna . De skulle aldrig
kunna motsvara sitt pris.
Strandliv
Efter tio dagars vinresa når vi det slut
giltiga målet för vår resa, den lilla sol & bad
orten Sainte-Marie-la-Mer vid medelhavs
kusten nära Spanska gränsen. Sol, vind
surfing, franska vänner och nattliv i ett par
veckor gör gott för den svenske teknologens
pinade hjärna och bleka lekamen.
Hemresa
Naturligtvis kan man bara inte åka raka
vägen hem när alla vinälskares favoritdis
trikt ligger bara 50 mil bort, tvärs över
"midjan" mellan Frankrike och Spanien, vid
Atlantkusten.
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Bordeaux:

är verkligen vinkulturens högborg, världens
största distrikt för högklassiga viner. Ett
stort område mellan floderna Garonne och
Dordognes sammanflöde bildar detta dis
trikt. I den norra delen produceras mest
röda viner, i södra delen de vita. Faktiskt är
nästan hälften av produktionen vita viner,
även om Bordeaux är mest känt för sina
slott och röda viner. Välkänt är också det
vita höjdarvinet från Sauternes, Chateau
D'Yquem tex, ett mycket sött och gyllene
vin.
Även Bordeauxvinerna har klassificerings
system. Det mest kända är indelningen i
CRUs, från Första till Femte Cru i högsta
divisionen, därefter ett flertal underklasser.
Slotten gör inte alltid skäl för att kallas
"slott", men visst finns det en del riktigt
ståtliga byggnader.
" Chateau" kan närmast ses som en beteck
ning för " en vinegendom i Bordeaux" .
Med god hjälp av en svensk vinimportör och
en vinfirma i Bordeaux, Schröder & SchiUer,
fick vi möjligheten att göra oförglömliga
besök och provningar på flera av ae stora
slotten.
Bland höjdpunkterna:
Chateau Cheval Blanc ('79 finns på sys
temet, 575:- !!!)
Ch D'Yquem (se eirJssiOIJB9 nr 5-86)
Ch Kirwan mfl.
Hemlängtan

Borta bra men hemma bäst heter det.
Ett snabbstopp vid Moit & Chandons käl
lare i Champagne gav oss tillfälle att se
några av de 50 miljoner buteljer som finns
i de 28 km långa källargångarna. Visning
en avslutades generöst med ett glas Cham
pagne.

I Chablis, där man gör vit bourgogne med
samma namn, gjorde vi en del inköp. Med
formelsamling och miniräknare kan konsta
teras att Chablis Premier Cru är det vin
som lönar sig bäst att importera. Dessutom
är det mycket bra!
Cirkeln sluts

i Mosels vingårdar.
�n trevlig avslutning på en lyckad resa.
Arlighet varar längst - röd lapp i tullen.
Vin utvalt med känsla, omsorg och minne
är för värdefullt att riskera.
Vinresa i vardagsrummet?
Gå till systemet och köp några flaskor från
olika delar av Europa. Prova dem i glada
vänners lag. Se, dofta, smaka och diskutera!
Nå.gra aktuella tips är
Rhen:
Ruppertsberger Nussbien 49:35:Bereich Kaiserstuhl,
Tuniberg
Rhone:
Dom de Grange Neuve 35:
Bordeaux: Marechal
41:Anders Kvist

TEKNIKEN GÅR FRAMÅT

VAR MED OCH RED UT
FRAMTIDEN

Televerket Radio har de intressanta framtidsjobben!
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Fotoutställningar

Hur man framkallar en
film.

P:\ Fotografiska Museet, inrymt i Moderna
Museet på Skeppsholmen, pågår just nu två
intressanta utställningar.
Fotografen och före detta narkomanen Larry
Clark visar starka bilder från hans böcker
Tu.Isa och Teenage Lwt. De flesta är tagna
under narkotikarus. Ingen av de avbildade
personerna lever längre, men Larry själv
har. gjort sig fri från missbruket, och arbe
tar numera i New York. Han har kallats
"en av sjuttiotalets viktigaste fotografer".
Utställningen visas till och med den 16
november.
"Dagsländor" är en utställning med foto
grafier av Gösta 'Gus' Petersson. Han är
sedan länge verksam som modefotograf i
New York. De visade bilderna kommer från
en annonsserie för varuhuset Henri Bendel.
Utställningen pågår till den 30 november.
Inträde till Moderna/Fotografiska museet
kostar 10 kronor för studerande, torsdagar
gratis.

Att framkalla en svartvit film är inte svårt,
men kräver ett visst mått av noggrannhet.
Det här behöver du:
• ett mörkt rum
• framkallningsdosa med spiral
• framkallare
• fixeringsvätska (fix)
• vatten

I do /b ild

• sax

Det här är ockd bra att ha:
• stoppbad
• HCA (hypo clearing agent) eller annan
fixförstörare
• diskmedel
• filmklämmor
• kapsylöppnare
Börja med att ta fram film, framkallnings
dosa och kapsylöppnare. Plocka ur spiralen
ur framkallningsdosan. Lägg dessa saker i
god ordning framför dig.

-
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Därefter följer sköljningen. Eftersom filmen
inte längre är ljuskänslig, kan du plocka
upp den ur dosan. Se till att vattnet får
god strömning genom filmspira.len. Vattnet
bör hålla samma temperatur som de övriga
vätskorna.. För att förkorta sköljtiden finns
det nå.got som heter HCA, vilket bety
der fixernatronförstörare. Det bryter ner
skadliga. rester av fixet till produkter som är
lättare att skölja bort. Sköljtid med HCA:
cirka 10 minuter. Utan HCA: cirka 30 - 60
minuter.
För att slippa problem med kalkfläckar på
filmen, kan det vara bra att göra en sista
sköljning med en mycket liten mängd disk
medel.
Nu är det dags att torka filmen. Fäst fil
men med en filmklämma. eller en klädnypa.,
och ha en annan klämma som tyngd i
nederändan. Låt filmen hänga tills den är
torr.
Sen är det klart

Öppna filmkasetten. Kodaks kasetter kan
inte öppnas för hand, här kommer kap
sylöppnaren väl till pass. Klipp bort start
sladden från filmändan. Om du tycker att
det är svårt att göra i mörker, kan du låta
bli att dra in filmen helt i kasetten när du
spolar tillbaka filmen i kameran. Klipp mel
lan hålen i perforeringen.
Nu kommer det svåraste, nämligen att träda
in filmen i spiralen. Det går mycket lättare
om den är torr och ren. Leta reda på
spiralens ingång och skjut in filmen. Ofta
går det trögare mot slutet, då brukar lite
milt våld hjälpa. Många spiraler är konstru
erade så. att man kan "vicka" in filmen
genom att vrida spiralhalvorna fram och
tillbaka. Pröva vilket som går lättast. Öva
gärna i ljuset först, med en redan framkallad
film.
När du har fått in filmen, sätt på dosans
lock och tänd ljuset. Nu om inte förr
skall vätskorna blandas till. Läs på anvis
ningarna på förpackningen hur mycket du
skall späda, det är väldigt olika för olika
fabrikat. Det är bra om alla vätskor håller
samma temperatur, till exempel 20° C. Tem
peraturen på.verkar även framkallningstiden.
Blanda inte till mer än nödvändigt. 3 dl
brukar räcka till en små.bildsfilm.
Häll i framkallaren i dosan. Knacka dosan
lätt i bordet, så lossnar små. luftbubblor
från filmen, som annars skulle hindra fram
kallaren att komma å.t. Under framkall
ningen skall vätskan röras om då och då,
så kallad agitering, till exempel genom att
vända på. dosan några gånger. Fem sekun
der varje halv minut brukar vara lagom.
Framkallningstiden beror på temperatur,
framkallare, filmsort och vilket resultat man
vill ha. Läs fabrikantens rekomenda.tioner,
men ta dem endast som riktvärden.
Häll ur framkallaren och häll i stoppbadet.
Framkalla.ren är alkalisk (basisk), och stopp
ba.det är surt, därför stannar framkallningen
omedelbart. Stoppbadet skall vara i i cirka
30 sekunder.
Dags för fixet. För "sna.bbfix" är tiden 2
- 4 minuter, men olika typer finns. Fixet
gör filmen okänslig för ljus, och ser till att
bilden blir stabil.

Snabbgulde, med Knepp1 materiel:

• ladda dosan i mörker
• framkallare D76 bruksfårdig lösning, eller
koncentrat som spädes 1+1. 8 minuter
med Kodak Plus-X (125 ASA)
• Stoppbad 30 s.
• Fix, spädes 1+4, 2 - 4 minuter
• skölj 30 - 60 minuter
• skölj med diskmedel
• torka
I nästa nummer berättar vi om hur man gör
en bild.
Gå. gärna med i Knepp, Elektros egen photo
phörening.
Helge
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Sedan .i.ek vi hälsa pi Sformeistern (Ordföranden)
Det var {O)megavolt i handsken
Han var inte alls god au tas med
Fhfo Samfundet där sittningen hölls
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Tappkran
Nu har äntligen Tolvan fått sin tappkran.
�fter idoga.;.försök lyckades ju som bekant
Nisser och Lundqvist utverka en sådan av
PRIPPS. Till invigningen dök WAM upp och
klippte bandet efter att ha överlämnat ett
fat öl i form av en smällkaramell. Första
pilsnerfatet gick å.t på. mycket kort tid, det
gjorde de andra också.. Rättare sagt tog
ölen faktiskt slut, över tvåhundra liter. Den
kvällen blev också. sen.
Tack WAM och tack PRIPPS

j

När allas vära bad-rockare i somras första gängen slängde nollan
som en svag yngling till marken Infann sig kanske ·tvivel hos denna om den
inte tagit fel vid nägot vägskäl och hamnat i Limbus, och om i sä fall Minos
stod och snurrade sin svans bakom nästa knut. Nu har nollan förhoppnings
vis som en för livet rustad kämpe rest sig (Det är sä det är tänkt, minsann!},
men den förstär mähända likväl lite eller ingenting av andra företeelser inom
den s. k. kären den nu möter. - Det är ju osnyggt att ha förvirrade stack
are irrande omkring sig, sä En estetisk sekt har i sin högst grundliga vishet
b eslutat att, för att bringa i dagen sanningen om ätminstone en s. k. de/bit
av nämnda corps peristaltik, ur sin näsa snyta följande

ABC TILL DEN KONGL.
ELEKTROSEKTION
av Loredana Boccaccio
Prof. Loredana Boccaccio är
sekreterare vid avdelningen för
uts vävningar inom En estetisk
sekt.

är att här kan sektionens honor
i fred d i skutera hur det känns
att löpa i takt med tentorna.
Jomän .

AMIRALITETET. Samlin gsplats
för spritnäsor och di psoman
er. Föreningen är enkannerlig
en liv skraftig enär dess med
lemmar tillbringar minst d u b b
elt sä l ä n g tid vid teknis som
andra.

EMISSIONEN, . . Kong l . Elektro
skaja Pravda" . är sektionens
egen amatörtidning. Här kan
man b l . a . följa Klickens ut
vecklin g , ty dess medlemmar
har bara förnamn I Emission
en; de a llra fi naste av dem blir
dessutom tilläg n ade sig hem
- Vissa
ma-hos-reportage.
artiklar är naturligtvis snyggare
än andra.

BASTU badas alltid i mixed
lag . nollan må lockas av ut
sikten över de minu skonglige,
men den sysselsättning som
lockar de flesta lögarna är av
sä grundl äggande beskaffenhet
att somliga mikroprocessorer
numer begåvats med en sär
skild instruktion för den, se fi
gur 1.
Nägon CuQuE finns j u inte men de som är med i den ä r
inte som andra, de tycker om
varandra. Se även u nder Emis
sionen.
En DAMMIDDAG anordnas årlig
en. Något som skiljer denna
frän en vanlig gasque (se d . o . )

C M PS

FLICKOR förekommer företräd
elsevis skrevande på delfiner.
GASQUE kallas det när tekno
loger tillsammans väntar på
att bli tillräckligt fu lla för att
ha roligt. När detta tillstånd
u p p nåtts kallas tillstä l l ningen
efterkör. Detta fortsätter sed
an tills teknologerna är så fulla
att de inte har så roligt längre.
HÄV. Äter och dricker gör man
som bekant antingen för att
man är h u n g rig (törstig) el
ler för att det är så gott, ty

om inget av dessa kriterier ä r
uppfy llt ka llas sysselsättningen
häv. Huga h u g a .
IDROTTSLEDARE. Efter e n o
blodig kupp var ett tag id rotts
ledaren riktigt mänsklig, men
nu är allt som vanligt igen. Hå
hå-jaj a , båd ' natt och d a g .
JUBILEUM. D e n 10 november
1985 fyllde Elektrosektionen
vid KTH 75 år och fick 1 snygg
tröj a . Hurra!
�KRONA - såå söt.
L EVE KRONPRINSESSAN VICTOR
IA! En estetisk sekts idol och
hedersmedlem.
MMMM. . .
NOBELMIDDAGEN, årets dyraste
antiklimax - det spännande är
h u ruvida man får någon biljett.
ORTOGRAFI . Inom sektionen i
a l l mä n het läran om att stava
konstigt rätt, inom Valhall (se
d .o . ) läran o m att stava rätt
konsti gt.

C O M PA R E STR I N G
(BYTE O R W O R D )

O peration:

C M PS

Flags A ffected :

( LS R C ) - (RSRC)
if ( D F ) = 0 then
(SI) - (SI) + D E LTA
( D l ) - ( D l ) + D E LTA
else
(SI) - ( S I ) - DELTA
( D l ) - ( D l ) - DEL TA
F i g u r 1. Mlkroprocessorlnstruktlon för bastubruk (lntel 8086)

AF, CF, OF, PF, SF, ZF

PLOPP. Små söta saker.
Allmänt {)Il/ad har frukternas
sötma se'n län{Je Ju varit;
särskilt sött har nu ocksä träd
et pä sistone synts ml{).

(Anon.)

KARN EVAL. Finast bland fint,
b a n a l itetens festival - eng age
man gets g u dmoder. KuckE:li
ku!
RYTTMÄSTERIET - Sir Roger
de Cover/ey 's Fan Club, om det
fu n nes? Y y i y h h - h h- h h h g h !
SEKTIONSMÖTE. SM-kval i tre
djeopposition ( i n gen g å r vidar
e ) . Jä mförd med ett sektions-

möte liknar en Wagner-opera
en popvideo, sällan fattas så
få och små beslut under så
l å n g tid . Observera dock att
om besluten inte g å r c/ique- ns
väg (kallas coup) så börj a r den
n a genast d i skutera stadgeänd
ringar för att U p p rätthålla De
mokrati en .
TOLVAN, lokalen som b l i r m i n d
re för varj e utby g g n a d och ful
are för va rj e u p p rustni n g . N ä r
sluts nedrust n i n g savtal?
U BAT, eller " l å n g t ner i ha ls
en" .
Vid högtidliga tillfällen
g u rg l a r sig sektionens ordför
a n d e i sprit av okänt märke.
Det ä r oklart om ritualen ema-

nerat u r seden att offra u n g a
k u n g a r t i l l g u darna i fornstora
d a g a r , om de ordförande som
en eller a n n a n Messias vill l i d a
för folket eller om de bara i nte
tror på Läkerol.
- Tlefer.
- Jawohl, herr K-leu.

VALHALL. T i l l h å l l för t u n g 
g u m par. Tycker d u o m ö l ? Då
ska du inte gå med i Va l h a l l .
Tycker d u inte om ö l ? D å ska
du i n te gå med i Va l h a l l . Är d u
självlockig kan d u j u gå med .
WET- T-SHIRT-TÄVLING - ett
arrangemang som saknas.

X. Betyder j u slut på tekn i s .

l
.........
Fat Freddy 's Cat
Egentligen handlar det om tre bröder: Phi
neas, Fat Freddy och Freewhelin' Franklin
Freak. Tre stycken respektlösa, ansvarslösa
och humoristiska frihetsfrossare. Serien
publicerades från början under-ground, det
vill säga utanför seriesyndikatens traditionel
la distributionsnät.
En av bröderna Freak, Fat Freddy, har en
katt, från början bara en bifigur, men som
med tiden blir alltmer utarbetad och till sist
huvudfigur i en egen tidning. Precis som
i Freak Brothers är friheten det centrala,
katten är den verklige hippin, alltid stolt,
fri och okonstlad..
Sheltons, serietecknarens, katt är en pro
filerad personlighet som man verkligen lär
känna, både korkad och smart, både spon
tan och beräknande och utlöser lika ofta
igenkännande leenden som avståndstagande
hånflabb.

--

En utmaning
inom elkraftteknik

l
Teknisk fysiker
med verkliga problem.
"För ett år sen tog jag steget ut i verkligheten. Det jag lärt mig på högskolan skulle nu
omsättas i praktiken. Jag började arbeta på Asea med strömtörsörjmng till tåg. Mitt första
stora jobb var att räkna på frekvensomriktare till USA.
Amerikanska tåg matas med enfas 25 Hz, som omvandlas från trefas oO Hz via frekvens
omriktare. Omriktarna, som genererar övertoner och reaktiv effekt, måste förses med filter,
dels för att möta kraftbolagets krav, dels för att vår egen utrustning ska fungera optimalt.
Min uppgift var att dimensionera filtren.
Med datorns hFHp fourieranalyserade jag strömmen från omriktarna och beräknade vil
ka övertoner som matas ut på såväl tre- som enfassidan och vilken reaktiv effekt som omrik
tarna och presumtiva filter förbrukar från eller genererar titt det matande nätet. Parametrar
na kunde varieras nästan i oändlighet i verkligheten. En stor del av uppgiften var därför att
begränsa beräkningarna. På ort och ställe fick jag sedan diskutera min lösning med kunden i
USA.
Det har varit roligt att arbeta med ett problem ur verkligheten, att försöka anpassa
beräkningsmodeller efter verkliga förhållanden men samtidigt vara medveten om de delar
där modell och verklighet inte stämmer överens. Förhoppningsvis blir resultatet av mitt arbe
te en omriktarstation som fungerar optimalt även i verkligheten.''
Charloue Harrelius gick ur K TH 1 985. Hon är teknisk fysiker och fick kontakt med Asea redan under
högskoletiden. Hon praktiserade på centrala forskningsavdelningen 1 982 och gjorde sitt exjohb på Asea
sista året på KTH. Nu jobbar hon på Asea Traction A B med banmatning och håller just på att avsluta
ett komplext beräkningsarbere på frekvensomriktare till Philadelphia, USA . När det är khtrt, ska hon
utveckla en strömrikrare till nya snabbtåget X2.
Asea iir cu a1· de JO srörsw före1age11 i 1·iirldm inom krnfi-. i11d11s1ri-.
rmmporr- och /11Jihchw1dli11gso1nråde1.
A sea-gruppen hesrår 111• cirka 300 jorerag. och iir represenrerad i över 100 lä11der.
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Aaea AS, 721 83 Västerås, 021-10 00 00.
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Platsannons - STVL
Till vårterminen behöver vi bli en
till på studieväglednin �en. Du bör
i första hand vara tvaa nu, kunna
börja jobba i vår och fortsätta trean
och fyran ut . En annan variant är
att du nu går i trean men blir kvar
på skolan två läsår till förutom detta.
Det viktigaste är att du tycker om att
jobba med människor, som _yägledare
såväl som som informatör. Ar det dig
vi söker? Kom upp och snacka med
nagon av oss

Namn och Nytt
Christina Hugosson
c/o Ylva Svensson
Skeppargatan 792
115 30 Stockholm

08-61 71 12

Kerstin Ivarsson
Oregrundsgatan 91
1 1541 Stockholm

08-636194

Anders Kilegran
Margaretavägen 20
17535 Järfälla

0758-14069

KONTAKT!
Sök.:Mör. kvi. i 25
å.. å.ld. som gil. lån.
prom. o. st. ku .. Jag
sj ä. är stu p full. allv.
o. mus. intr .. Sv. ti.
ung.kar. i Gävl..

EXAMEN EFTER 86- 10-07
Asbjörn Arnkvaern
Björn Berglöf
Jan Bosved
Erik Eriksson
Hå.kan Karlsson
Anders Lidman
Pia Marklund
Torbjörn Minde
Per-Olof Nyström
Torbjörn Ramerfelt
Mikael Rantapää
Karin Säfsten
Lars Westberg

E-80
E-81
E-82
E-80
E-C2
E-81
E-80
E-81
E-75
E-76
E-81
E-81
&83

Industriell
Tele
Dator
Egen
Industriell
Tele
Mikro
Tele
Tele
Tele
Tele
Mikro
Tele

Clear your desk - pt not
your budget
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