eiffissioneo nr 9-87
En av de viktigaste uppgifterna för en Chef
semitteur, är att stå bakom allt som skrivs
i tidningen. I sanningens namn måste jag
säga., att det förekom en och annan bild i
senaste numret, som jag hellre skulle vilja
stå framför istället. Till alla som blivit
illa berörda, vill jag sålunda be om ursäkt.
Det har kommit till min kännedom, att
vissa personer verkligen har tagit illa upp
över en del av det stoff, som fanns att
läsa i nr 2-87, något jag i vissa fall kan
förstå. Det har.varit intressant att diskutera
dessa pinsamheter med kritikerna., emedan
man på ett ganska ingående sätt lär känna
människans natur. Av all kritik man får
motta., såväl positiv som negativ, kommer
man till insikt över att det i vår värld idag
existerar ett antal olika människotyper.
Vi har t.ex den positiva människan, perso
nen som tar tillvara på glädjeämnena i till
varon. Vi har också en negativ människotyp,
som till skillnad från den positiva. indivi
den, enbart framlägger sin åsikt när han
finner något som han tycker är fel. Mellan
dessa två kategorier har vi de neutrala., folk
som både kan ge positiv och negativ kritik.
Någonstans, i någon av ovanstående grup
per, finns det en skara människor, som utåt
sett försöker verka mogna., ibland kanske
mognare än vad de egentligen är. Dessa.
människor kan ibland öppet visa sin aver
sion mot de barnsligheter, som deras kam
rater sysslar med. Inte för att de vill,
utan för att de m6.ste. Att kategoriskt och
urskiljningslöst förneka att det förbjudna.
kan ha ett visst underhållningsvärde, anser
jag inte är ett tecken på mognad, utan
snarare på missväxt eller förruttnelse.
nr 3 1987 Årgång 22
Utgivningsdatum:

1987-03-24
E-83
E-86
E-84
E-86
E-84
E-85

08-36 18 49
08-766 33 56
08-15 36 11
08-15 93 15
08-16 58 55
08-62 60 54

E-81

08-14 17 95
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Med anledning av viss kritik som emot
tagits angående näst sista. sidan, måste
jag göra vissa klargöranden angående den
samma. Sidan i fråga är ett litet forum för
retstickor, kan man säga. Obetydliga och
helt harmlösa kommentarer vrids och vänds
på, tills man kan finna en undermening i
citatet, en undermening som . ofta har en
fräck antydning. Ingen, förutom de som
var närvarande då yttrandet gjordes, kan
ha minsta glädje a.v detta. citat eller rykte
då ingen annan känner till bakgrunden till
detsamma. Därför finns det ingen anledning
för, så att säga, utomstående att ta illa ·upp.
Detta tycker jag är viktigt att poängtera.
Inblandade, och kanske framför allt den cit
era.de, däremot har ju alla. bakomliggande
fa.kta i handen och är därför kanske de bäst
lämpade att avgöra vad som är pinsamt eller
ej.
Slutligen vill jag bara säga, att ni inte ska
skylla på mig eller Helge om det skulle
förekomma. några pinsamheter· i det här
numret. Vi var nämligen i Frankrike då den
redigerades, så vi har inte gjort ett jämrans
dugg.

Adress:

Ett nummer utan Jona1

Jan Bohult
Jonas Gunnarsson
Björn Lundgren
Harald Sjöztedt
Helge Stenström
Ingela Thyselius
Telefåne:
Eli� Vaxlund

Man lär sig att ta viss (inte a.11) kritik med
en nypa salt. De utpräglade pessimisternas
tandagnisslan får sällskap av optimisternas
lovprisan i papperskorgen. Men ickedesto
mindre är det bra att det tycks. Fortsätt
med det, ty det gagnar tidningens kvalitet.
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THS
100 44 STOCKHOLM
Osqua.rs backe 12
Besöksadress:
08-21 31 18
Telefon:
Philips RE-gruppen
Tryck:
800 ex
Upplaga:
Nästa manusstopp meddelas senare
Bilder ,om skall vara med I aktuellt num
mer lämna, In senast Id. 12:00 dagen In
nan, dv1 p6 tisdagen.

Icke signerade artiklar tar redaktionen an
svar för.
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Hej kamrater

Här kommer ett litet ord från mig igen.
Först måste jag rätta. till en sak som var
lite oklar i förra. nummeret av emissio
nen. På. ett ställe skrev jag att Sektions
sammanträdet hade beslutat att alla styrelsemedlemmar ....................
Det skulle givetvis va.rit Sektionsstyrelse
samma.nträdet.
För ett ta.g sedan var ja.g med på en kon
ferans som anordnades a.v vår kära. stu
dienämnd. FEDY är namnet som den går
under. FEDY står för Id Fysik, Elektro,
Data och Y-linjen. Ma.n träffas en gång om
året för att diskutera olika problem och ut
byta erfarenheter. I år handlade det mycket
om 180- poängs omläggningen. Det var
mycket givande a.tt få en inblick i andra.
högskolors utbud av kurser och olikheter i
utbildningen.

sektionens sida när det börjar att luta mot
quarneval. Ni som inte varit med på nlgot
förslag tro i;ute att ni inte får vara med.
Hoppa på någon och var med och bygg.
På kåren har det tidigare suttit sektion
stavlor ovanför baren (baren direkt till höger
när man kommer in i matsalen). Klrordf
tycker att alla sektioner ska sätta upp en
tavla där. Sl så blir det. Pä styrelsesam
manträdet i dag beslöt vi att vi skall utlysa
en tävling där alla som går pä elekro kan
komma med ett förslag. Vad är då vin
sten frågar du dig själv? Äran givetvis.
Tä.vlingsregler finns längre fram i tidningen.
Och till sist önskar jag alla som varit på.
roed på skidresan till Frankrike välkommen
tillbaka.

Vagnsförslagen till karnevalen skar snart ha.
granskats och jag hoppas a.tt elektro ha.r fått
igenom en mängd förslag. Det sitter ju en
hel del elektriker i Q-staben så några förslag
bör nog ha slunkit igenom. J ag hoppas
givetvis på en bred uppslutning fr.tn elektro-

- Knappt ärO!tronsä!K>n�n slut, förrän kräfttid'°n börjar. Och ändä finnsdrt män
ni�kor �om int<' tro på en gudornliR v;irldsnrdnin�!
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Allt detta har hint sen 1l1t:
FEDY-konferensen tog sina. glädjesprång un
der helgen 19-22 februari! Då samlades
två från varje F, E, D och Y linje i landet.
Det var utomordentligt trevligt! Tack Rag
nar Kåhre för fint fixa.nde innan! Du kan
läsa mer om helgen på annan plats i denna

erniäsi�.

Tv6 ESN-.,..ö!!!l..har hunnit g6 av 1tapeln
sen senaste BfiUSRIB�IJ !
Det första hölls den sjuttonde februari. Då
nämndes att det finns planer på att ut
lokalisera de två första åren på Elektro för
trettio nOllor till Umeå. Arrangemanget
skulle likna det i Västerås. När dessa trettio
sedan kommer till Teknis ä.r de förbestä.mda.
för att läsa. Elenergiinriktningen! Syftet är
att få fler elkraftingenjörer i Norrland.
På mötet valde vi ny sekreterare i Elektros
studienämnd. Det blev Ki Blomqvist, &-86
som får den äran att i fortsättningen göra.
protokollen till skönlitteratur. Vi kunde
också välja en ny kock för att förgyll�
mötena. med håligt god mat. Johan Gnoss
pelius, E-86 valdes och visade genast sin
händighet i kökets domäner.
Vi diskutera.de hur mycket "icke-tekniska"
kurser vi ska ha i vår ut bildning. Mötet
tyckte att 5-6 obligatoriska poäng skulle
vara. · la.gom. Kurser som kan räknas dit är
t ex Industriell ekonomi, Teknikhistoria. och
Ekologi. Fler rapporter efterlystes också, ty
det är viktigt att kunna uttrycka sig i ord!
Det andra hölls torsdagen den tolfte mars.
På linjenämndens förfrågan tog vi fram
en lämplig kandidat till Grundutbildnings
nämndens Internationa.liseringsuppdrag 87 /
88. Vi föreslår Gerhard Kristensson, TET.

'I

Den som får uppdra.get får åka. utomlands
för att studera. något ämne som han/hon är
intresserad av. Efteråt ska erfarenheterna
komma undervisningen tillgodo.
Vi pratade om hur vi bäst når ut med "Rek
ommendationer för undervisningen vid linje
E" (Se anslagstavlan i Tolvan!) som Lin
jenämnden har beslutat om. Alla. kurs
nämndare och IS-representanter ska få. var
sitt exemplar för att kunna. påverka. de som
verkligen kan göra något. Så vi hoppas in
nerligt att alla. kurser snart följer rekom
mendationerna.!
Och detta kommer att hända:
Elektros studienämnds stughelg har säkert
redan varit när Du läser detta. Hoppas att
Du inte missade den!
REFTEC's vårkonferens är i år i Lund.
REFTEC är en sammanslutning av kårerna
på de tekniska. högskolorna. Vår bäste
ordförande Peter Agn va.11 och jag åker ner
för Elektros räkning. Kul!
NÄSTA MÖTE blir onsdagen den tjugo
nionde april! T vå dagar kvar till binärskiftet
då!
Till dess: Ha det så bra. i vårsolen! (Var den
nu håller hus?)
Er tillgivne SNO,

PR har dina Vårbalsbiljetter!
<::;;=·
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Källeriet är en av de mest lönsamma företagen i Elektrogruppen, och trot8 &tenhård konkurren& är vi &ek
tionen& ledande leverantör av läsk, kaffe, piroger m.m. Vi är ca 5 an&tällda och vår omsättning är drygt ,IOHr.
Våra afJär&partners är tör&tande och hungrande E-teknologer &om utmärglade från obegripliga föreläsningar
eller omöjliga labbar kommer ner till 12:an för att tröstäta. Källeriet är uppdelat i fem afJår&områden: Snacks,
CofJein, Beverage&, Cake& och Coins. Till Källeriet räkna& också Ploppomatic&.

••

••

KALLERIET SOKER FOLK

Kauenet
"n . besta.r
o av, fran
o vanster:
"

I Ploppomatics ing,k:
Ull Strömgren
Roger Boden

Thomas Mänsson, VD Kalleriet Colfein
Henrik Hummelgren, VD Kalleriet Cales
Ull Lewander, VD Kalleriet Coins
Roland Stenberg, VD Kalleriet Beverages
Bengt Mähler, VD Kalleriet Snacks

Vi söker kreativa, blivande civilingenjörer
med framåtanda som gärna arbetar i ett
hårt sammansvetsat team av utåtriktade
unga E-Osquars. Vi tillämpar ideel löne
sättning på alla våra anställda med mycket
gott resultat.
Arbetsupegifter
Att ha ett overgripande ansvar för ledning,
planering, funktionsanalys och utveckling
inom ditt verksamhetsområde. En icke för
aktlig del av tiden kommer du även att
arbeta med underhåll av redan befintliga
system. Du kommer hela tiden att jobba
nära användarna så det är ett plus om du
är utåtriktad.

Arbetsplatsen
Arbetsplatsen är belägen i centrala Stock
holm med omedelbar närhet till den natur
sköna Liljansskogen med goda rekreationsmöjligheter och egen motionsslinga. Endast
några hundra meter bort ligger N ymble,
en-funkisbyggnad från 20-talet som faktiskt
blivit kulturminnesmärke. Där finns mat
sal i vilken man som anställd kan få en
välkomponerad lunch alt. middag till ett
mycket lågt pris.

Vill du veta mera kan Du ta kontakt med någon av oss. På dagtid finns vi vanligen nere i
12:an och nås då på telefonnummer 08-21 31 18. Dina ansökningshandlingar vill vi helst ha
tillhanda innan Sektionsmötet i maj. Du är ochså välkommen att göra X-jobbet hos oss, vi
är bl a sedan en tid tillbaka i desperat behov av en sedelväxlare !

••

ICACCE'RIET - mer än bara gott

SÄKERT NÄGOT FÖR DIG
Som alla kanske vet är IAESTE en organisation som sysslar med att skaffa praktikjobb
utomlands. En förutsättning för att kunna ordna dessa jobb är att vi här i Sverige tar
emot utlänska praktikanter. Dessa teknologer från hela världen som kommer hit för att
jobba en sommar behöver nå.gen som kan ge dem goda råd och tips om livet här i Sverige.
Nu kommer vi till din del i det hela. Som FADDER för en utlänsk praktikant får du
chansen att visa honom eller henne din del av Sverige.
DIN BELÖNING !!

Chansen att träffa nya roliga människor från praktiskt taget hela världen. Friska upp dina
språkkunskaper. Möjlighet att deltaga i alt. organisera. roliga gasquer, exempelvis fira
midsommar i Stugan.
HUR BLIR MAN NU IAESTE-FADDER ??

Under våren ( ca 1:april, inget skämt ) kommer det att dyka upp en anmälningsblankett
som man kan fylla i. Blanketten lämnas på. blanketten angiven plats ( ej bestämt vi denna
upplagas pressläggning ). Den 7:e maj kl 18 kommer det så. att hållas ett informationsmöte
i Gröten. Mer information kommer också att dyka upp i OSQLEDAREN samt på ArmU:s
tavlor.
OBS.OBS OBS OBS OBS OBS.....................
IAESTE praktikanter finns i hela Sverige, så även om du inte tänker tillbringa sommaren
i Stockholm med omnejd så. kan du vara FADDER. Söderhamn, Finspång, Falu,
Iggesund, Västerås är nå.gra av de orter där det troligtvis kommer att finnas IAESTE
PRAKTIKANTER, mer information dyker som sagt upp under våren.
Ovriga frågor kan troligtvis INTE besvaras av Stefan Lundgren E-85 ( men frå.ga gärna ) .
Finns inte jag närvarande kan man alltid prova att fråga ArmUO ( han blir alltid glad åt
besök ).
PS PS PS PS PS PS PS PS PS.................... Du vet väl att IAESTE stå.r för International
Asosiation Exechange Stundent for Technica.l Experiance.
Stefen Lundgren.

TÄVLING
Pd kdren har det tidigare funnits selction
stavlor som var placerade ovanför baren
(pubben mittemot lilla scenen). De flesta
tavlorna försvann i och med ombyggnaden
av kdren. Men vdran finns kvar . Men

i

enligt kll.rordf är den sil. ful att han inte
vill se den igen. Nu skall nya tavlor upp
sd vi i styrelsen har beslutat att utlysa en
tävlig där vinsten är den otroliga äran att f6.
sätta upp sin kreation som vdr sektionstavla.

Tävlingsregler:
* Den skall vara snygg
* Max md.tt 50 * 50 c m
Lämna in ditt förslag till styrelsen (sista
inlämningsdag meddelas senare) sd sko. vi
bedömma ditt verk. Tänk väl!

\\
"\ -------- -------------;

emisiiiiå nr 9-8��) ====== �

MAKTEN
är inte oåtkomlig. Även DU har en chans att få en snygg titel och uträtta stordåd för
sektionen. En karriär höljd i ära och glamour. Detta. finns att välja. på:
Vice ordförande
Kassör
Ordförande
Studienämndsordförande
Tolverichef
Sekreterare
Ofvrig
Källarmästare
Klubbmästare
Chefsemitteur
Arbetsmarknadssekreterare
ldrottsledare
Kopiateur
Hoftorsk
Pornographeur
Porträtteur
Fan&Råttbärare
Revisor
Musikborgarråd
Körledare
Kulturatta.che
Frekvensnormal
Vice Tolverichef
Ploppomateur
Pizze-nisse
Vice Källarmästare
Tolverinisse
Strängjare
25-öres ingenjeur
Vice ldrottsledare
Arkivarie
Skyddsombud tele
Skyddsombud kraft
På nästa Sektionsmöte, i maj nå.ngå.ng, kommer styrelse och övriga funktionärer att väljas.
De flesta i styrelsen och kanske en del andra kommer att sitta. kvar till jul, men det stora.
flertalet ska.Il bytas ut. Känner DU för att engagera dig i något så tveka inte, ta kontakt
någon av undertecknade. Vi kommer också att ordna någon sorts låda i tolvan att lägga
förslag i..
Valberedningen
Anna Wejke

Ordf. Peter Agnvall
Magnu1 Jacob11on

GRATIS MIDDAG
I TOLVAN
se upp för Elektros studienä.mndsmöten

Det finns skillnader på folk och folk, D.v.s. mellan
mannen i karriären och kvinnan i karriären. Iallafall
enligt en amrikansk tidning (en kollega).
Han är på bettet.
Hon är påstridig.
Han är noggrann.
Hon är petig.
Han följer upp.
Hon vet inte när det är
dags att sluta.
Han är beslutsam.
Hon är ett rivjärn.
Han är erfaren.
Hon har varit med om en del.
Han är inte rädd att
Hon är en satkärring.
säga vad han tycker.
Han har arbetat sig uppåt. Hon har gått sängvägen.
Han är orädd av sig.
Hon är aggressiv.
Han har ett rörligt
Hon kan inte hålla sig till saken.
intellekt.
Han är visionär.
· Hon är i det blå.

7
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HARE KRISHNA HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA
HARE HARE
HARE RAMA HARE RAMA
RAMA RAMA
HARE HARE
Du stiger in i ett stort rum med två pelare,
väggarna går i rosa och luftigt ljusblått.
På väggarna hänger vackra bilder på Kr
ishna som uppenbarar sig i olika skepnader
ena gången som en vanlig enkel bondpo
jke ( färgad i blått) andra gånger som gu
domlig varelse med olika antal armar. Det
luktar ovanligt, doften av rökelse sprider
sig i rummet befolkat av rytmiskt vaggande
människor klädda i traditionella indiska
dräkter. Alla är vända mot altaret som
majestätiskt står längs ena långsidan. På
altaret står två dockor med bilder på. heliga
män framför sig.
Hare Krishna-rörelsen är en av de första
attraktioner en stockholmsbesökare möter
på lördag eftermiddag spatserande utanför
.Åhle'ns. Men vad gör dessa orangeklädda.
skinnskallar? Varje söndag bjuds det på
söndagsfest hos Hare Krishna.-rörelsens cen
ter för högre utbildning vid Fridhemspla.n.
Stor festmåltid
* musik
föredrag
GRATIS.

*
*

Hungriga till kropp och själ kom vi mitt
in i en bönestund enligt tusenåriga. tradi
tioner med fingercymba.ler och trumdunk,
En munk rabblar något obegripligt på in
diska och trummar medans resten faller in
i ramsan. Ding-ding-dång rytmiskt slår fin
gerlocken mot varandra. Ding-ding-dång ryt
men stegras Ding-ding-dång kroppar över
går från lätta flytt på fötterna till extatisk
dans med händerna fladdrande över huvu
dena och ett lycksaligt leende. En total
urladdning följs av avgrundsdjup tystnad.
Eft�r 3/2 h börj ar predikan.

-Det är inte lönt med detaljerad kunskap,
det är således lönlöst att forska om kvarkar
och neutrinos då det visar sig att desto
längre man kommer i forskningen desto mer
kommer man att märka att allt är oändligt.
-En verkligt lärd person är en person som
inte koncentrerar sig på små detaljer som
Titanics undergång utan försöker uppfatta
guds helhet och närvaro i allt.
-Hur skall man kunna älska en gud som man
inte vet någonting om? Om jag säger så
här: Jag älskar en kille som bor i Vasastan
på Döbelsgatan 32, men j ag känner honom
inte och vet inte hur han ser ut så är det
att försöka älska Krishna utan att känna
honom.
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Rakade huvuden, oranga klä.dtrasor och gult
fårgklägg på. näsroten har munken när han
ger sig ut och missionerar bland de oup
plysta. För de som inte valt att vara munkar
och leva i celibat klär sig efter eget huvud
om de är familj eförsörjare dock i vitt. An
ledningen till den för oss så exotiska klädseln
är inte en efterapning av den indiska kul
turen utan ett tecken på att man tjänar Kr
ishna eftersom Krishna skapade den indiska
kulturen. Traditionerna har rötter från den
tid då. Indien var världens centrum för 5000
år sedan.
Man ber genom att upprepa mantrat, desto :
fler gånger ju gladare blir Krishna. Hare
= den inre energin hos gud. Rama = all
glädjes källa = gud. Om man är munk .
bör man meditera 2 h per dag och försöka. 1
höja sin andliga status. Det skall man
göra för att i nästa liv (reinkarnation) få. .
en högre position, dock så kommer man ty
dligen aldrig till nirvana (Vi är inga. bud
dhister !!). Kvinnor kan däremot inte leda
bönesammankomster då männen skulle bli
distraherade av hennes (b) röst, tvärtom
gäller naturligtvis inte eftersom kvinnan och
mannen inte har lika materiella förutsätt
ningar (=en kvinna är fan så mycket mer
upphetsande än en man).

J

Även Hare Krishna. medlemmar har barn.
Naturligtvis vill man att barnen ska få
en bra uppfostran och bli gudsmedvetna
därför bedriver man egen undervisning som
visserligen måste följa. läroplanen, men är
mer andligt u ppbyggande för barnen än
dagens andligt degenerera.de skola. där total
respekt för lärare och kunskap saknas.

- -
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Barn tillverkas på samma sätt som vi andra
gor.

SEX är skapat av gud och för att glädja
honom ska man utöva sex i avsikt att föröka
sig, således kan ej en fikus vara fikus och
gudsmedveten samtidigt eftersom han då
gör Krishna ledsen.
Gifter sig gör man om man känner för det,
är man villrådig om vem man ska gifta sig
med kan man få råd av sin andlige mästare
om någon giftassugen finns tillgänglig.
Om man är hungrig bör man undvika de
ras vegetariska restaurang, där det bara
serveras vegetarisk mat. Människan är inte
skapad för att äta kött- fisk- och äggp ro
dukter då vårt tarmsystem är liknande kons
och dessutom moraliska hinder: "käka inte
upp farmor nu".
Sten eller Svarupa Das som han numera
heter efter att ha bytt namn var förut
troende kristen men har nu upptäckt den
rätta religionen. Han menar att de har
stor respekt för alla övriga "seriösa" re
ligioner, men pseudoreligioner som scien
tologerna betecknar han som demoniska.

Sten

Om man vill gå ur Hare Krishna så gör
man det, om ens pappa vill att man skall
gå ur kan han hyra en sk deprograinmerare,
vilket kostar 80-lOOkkr om man hyr den
mest kände, Ted Patrick, tyvärr sitter han
inne för tillfället då Hare Krishna åta.lat
honom för någonting. Först måste man
bli kidnappad och det låter lite olagligt,
sedan blir man hjärntvättad och andligen
skändad. Sedan är man frisk.
Vårt intryck är att de inte var lika fanatiska
som vi hade väntat oss utan de gick att
"resonera" med. På en skala från 1-5 ger vi
religionen 3 Isbjörnar och käket 1 Knatte.
Har du inget bättre för dig så kan du ju g:\
med, kan vara bra för de med stor mage.

Vill ni ha. vegetarisk glass?

It. l1björn11on

�>·""'===�========\�
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Att - mönstra på

Esquaderns vilda färd

I Esquaderstabens serie med " Att-" artiklar
kunde ni i förra numret inte läsa " Att missa manusstopp", redan ett standardverk
i genren. Här följer nu en liten hjälpreda för
hur man kommer med (!) på Esquadern.

fall gå in i nödhamn. Den som är ensam
seglingskunnig ombord kan i detta läge få
lite problem. Hålla roder, navigera, reva
(seglen) och byta försegel kan vara lite
styvt för en person att göra ensam, speciellt
på en 30-fots båt och alldeles säkert om
Se till så att ni blir så
det kränger!
många seglingslrnnninga ombord på båten
som möjligt. Låt de som inte kan segla,
sätta igång att lära sig så snart ni lägger
loss i hemmahamnen.

Information

Det finns många sätt att komma med på
Esquadern men bara ett som är helt korrekt,
den långa vägen. Eventuella genvägar kan
straffa sig då det alltid finns grynnor, som
man kanske går på, med känt resultat. I sin
ambition att ro alla båtar i land har därför
Båt
Esquaderstaben lagt upp en plan.
Båt ar viktigt när man skall ut på EsNere i tolvan så finns det en alldequader. Den viktigaste egenskapen hos
les speciell anslagstavla för Esquaderns
en Esquaderbåt · är, tack vare den tidräkning. På denna anslagstavla kommer
punkt Esquadern går av stapeln, priset.
det fortlöpande inför- �z�z::=z:=z:=4:=z:=z=�� Därför är det fint om
mation och statistik
man kan låna en båt,
det blir mycket mer
om båtar, happenings
och sånt. På tavlan
pengar över till mat.
sitter även mönstringsAtt hyra båt är in�e
listan. När du och
svårt.
Det finns
dina vänner bestämt
båtuthyrningsfirmor,
er för att följa med på
se anslagstavlan, som
Esquadern och fixat/
mot
en förmedlingshyrt/lånat båt så skri-

avgift på · 10% av
uthyrningspriset ord
nar kontakten mellan
dig och den båtägare
som hyr ut båten.
Båtuthyiningsfirmor
kräver ibland att den
som skall skeppa båten
( den som har ansvaret.
ombord kallas skep
pare) har någon form
av bevis på naviga
toriskt kunnande, till exempel förarbevis
eller skepparexamen. På grund av förmed
lingsavgiften så kan det löna sig att på egen
hand hitta en båtägare som vill hyra ut sin
båt. Detta kan dock vara lättare sagt än
gjort.

ver ni upp er på den
listan. Men nu ett
litet råd! Välj dina
vänner med varsam
het.
Besättning

En Esquadersegling är
givet vis sommarens
höjdpunkt för de som
är med. Esquader
veckan kan dock uppskattas av olika skäl.
För den inbitne
seglaren bjuds en veckas segling i Stock
holms skärgård med gott om tillfällen till att
"småkappa" med andra båtar, fina vindar
och mycket sol. Veckan ute i skärgården kan
också ses som ett stort raj som pågår i en
vecka. En Esquaderbesättning består helst
av folk som uppskattar både och. " Vackert
väder-segling" är ingen konst, faktiskt. De
flesta klarar av det efter en vecka på sjön.
Det händer dock att det blåser upp även
i Stockholms skärgård, med känt resultat.
Det blir blött, man måste reva och i värsta

Båten skall inte vara för stor och inte för
liten. Båten skall framförallt inte vara större
än att man klarar av den. Optimal längd
med avseende på MKFP (mest kojer för
pengarna) är för en hyrbåt ungefär 30 fot.
Båtar i denna storleksklass är vanliga och
lätta att hyra varvid de ofta är vanliga på
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Esquadern. Snabba båtar är väldigt roliga
att segla men besättningen får finna sig
i att segla ensamma och först, ajöss med
samsegling. Snabba båtar är i sig exk
lusivare (läs dyrare) och mer djupgående
(läs grund skärgård). Ovanstående kom
mentarer gäller givetvis för plastbåtar eller
styrenbaljor som de äyen kallas av träbåts
seglare. Träbåtar är vackra men de har
ömtåliga däck. Om du kommer . med en
träbåt till Esquadern så tänk på att ni får
ett drygt jobb med att hålla däcket rent
under veckan, förtöj inte i mitten av Es
quadern.
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Mönstring

När alla formaliteter är avklarade med be
sättning och båt, så skall ekipaget mönstras.
En liten trevlig ceremoni som sker i all
enkelhet. Besättningens utvalde ställer sig
framför Esquaderns anslagstavla, bugar sig,
för att ta upp pennan ur väskan, och skriver
sedan raskt upp på mönstringslistan be
sättningsmedlemmarnas namn, skepparens
adress, båtens namn och båtens typ. Es
quaderstaben hör sedan av sig till skep
paren.
Och nu till Esquaderstabens plan. Den
trettioförsta maj samlas alla Esquaderbåtar
ute i Stockholms skärgård, sedan ägnar vi
en vecka åt att hitta varandra!

'

I BEGYNNELSEN
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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker
var över djupet, och Guds ande var Över vattnet. Och Gud sade; " Varde ljus", och
teknologen sade " Vafan, öhhh" , men det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, för
teknologen kom upp och satte sig att äta frukost i sittbrunnen på sin Maxi 77:a. Och
runt omkring teknologen kom det upp teknologer ur andra båtar för .att äta frukost.
Och Gud sade; " Varde vind", och Esquadern lade ut den första dagen. Och det blev
afton den andra kvällen och det blev trångt att lägga till. Och Gud sade; " Du skall
bära av mot din nästa.". Och teknologen gjorde så och Gud såg att det var gott, för
teknologerna blev glada och bjöd varandra på öl, och punch. Och det blev natt och det
blev morgon och några hade inte gått och lagt sig, på den fjärde dagen.
Och CE sade; "Ikväll skall vi lägga till någonstans", och teknologerna tyckte att det
var gQtt, då det är enklare att göra det i land. Och Gud skapade handelsbodarna så
att teknologerna under dagens segling skulle kunna göra strandhugg och äta glass. Och
Gud tyckte också att det var gott. Och det blev afton och det blev en gemytlig kväll
den femte dagen. Och tro det eller ej, men det blev en vacker morgon den sjätte dagen.
Och Någon sade; " Kan vi inte kappsegla lite idag?" , och CE sade "Tjabba schucken
tjoho assåba" , och menade då att han tyckte att det var gott. Och startskottet gick
och teknologerna seglade åt alla möjliga håll. Och Gud såg insen reson i detta utan lät
vinden från och med denna dag bara blåsa åt ett håll i taget. Och teknologerna tyckte
att det blev enklare att segla då. Det blev afton och det blev målgång den sjätte dagen.
Och Gud skapade kurser i navigation. Det blev en regnig morgon den sjunde dagen.
Och Alla sade; " Låt oss muntra upp morgonen med en champagnefrukost". Alla tyckte
det var helt okej och drack sålunda upp den ·sjörullade champagne. Och teknologerna
blev lite trötta och Gud var det redan, så på den sjunde dagen vilade man.

WHITBREAD ROUND THE WORLD RACE
Fredagen den 27 mars händer det. Roger Nilsson, den navigerande läkaren från KS �om
seglade på maxiracern DRUM, en av deltagarbåtarna i 85/86 års upplaga av Whitbread
Round the World Race, världens längsta kappsegling, visar sitt bildspel från denna
fantastiska kappsegling för oss i sal El. Esquaderstaben vågar lova salta seglingsbilder
med välspända segel och skummande hav. Whithread Round the World Race har �in
sträckning runt södra halvklotet med sex etappmål och start/mål i England. Efter
bildspelet serveras ett Esquader-pre-squtt nere i tolvan, med tillhörande finesser.
Fredagen den 27 mars alltså, klockan 18.00, så öppna• dörrarna till sal El för vårens
. blötaste bildspell 20 kronor i inträde.
Esquaderstaben
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Redan i
-banan kunde man ana sig
till att någonting på gång, ty så gott som
alla som steg ur vagnen gick åt samma
håll - höger. Några iförda diverse lustiga
klädedräkter. Jag följde efter. . . och mycket
riktigt, det var mot Södran de ställde sina
steg för att bevista SMusK's 25 års ju
bileumsquonsert. Kom till Södran's entre'
till första ringningen. Där är tjockt med
folk överallt - många, många är från andra
studentorkestrar. Under konsertens gång
förstod jag varför - SMusK hade uppfun nit
en PQ-a.pparat! Vilket kanske kan vara kul
att ha, va' vet ja' ?
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Musiken sätter igång. Men det låter som . . .
jag vet inte vad. Ridån går upp - konserten
börjar. Under SMusK's (numera) ljuva
toner börjar man göra ett bål, · (Eller var
det ett ta. d?), skalett en visar sig. Man
behövde inte vänta länge, strax kom en
av höjdpunkterna: Den liile Trombonisten .
Efter lite misshandel av den stackars lilla
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emissionen nr 9-81
trombonen lyckades han iallafall ljuda " Bä,
bä" . Duktigt att kunna spela så. illa och så.
bra!(?)
Konserten fotsatte med god fart. Spridda
rop om att " det där ä:.r frå.n förra året"
kunde höras. (Enligt egen utsago var dock
flertalet nummer nyskrivna.) Lyckligt omed
veten om detta faktum satt jag och tyckte
att det var kul. Det fanns många se- och
hörvärda nummer, kryddade med en hel
del kvicka och roliga! skämt och sketcher�
Man kunde bland annat lista sig till att
SMusKarna lyssnar väldans mycket på ra
dio(Stockholm) . Orkestern spelade inspir
erat, man visade att man hade kul. Kanske
är det faktiskt så att SMusK låter " bättre
än nån'sin" ? Int rycket bestod rest en av
kvällen. Några extra nummer lyckades pub
liken locka SMusk att göra.

UrSMusKar

Ska letten

_ Några ursmuskar, iförda traditionell SMusK
uniform, fanns naturligtvis också på plats,
Deras fruar hade knopat ihop en grön (såkla
rt) flagga som förhoppningsvis i fortsättni
ngen ska pryda SMusK's framträdanden.

Skaletten gjorde flera bra framträdanden.
(Se ovan) . (Vid alla eventuella små stegfel
lyckades jag blinka). Exempelvis " slagsmå.let
om epsilonet" ,James Bond. Många av her
rarna såg bara gladare och gladare ut ju
oftare Ska.letten gjorde entre'. De lär visst
vara "vackrare än på länge" och " graciösare
än tidigare" .(se smuskspalt en)
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FEDY-KONFERENS
En av årets största händelser här på E
sektionen gick av stapeln i all tysthet en
helg i slutet av februari månad. Det var
den årliga FEDY-konferensen som vår sek
tion hade förärats värdskapet för. Under 3
dagar träffades representanter för de flesta
av Elektroteknik-, Data.teknik- och Teknisk
Fysiklinjerna. här i Sverige ( dvs. alla F
' E-, D- och Y-linjer). Samtliga. tekniska
högskolor utom den i Luleå var represen
terade. Vi var ett glatt gäng som uner helgen diskuterade gemensamma utbild
ningsfrågor. Emellan de hetsiga diskussion
erna. var det dessutom inlagt olika studiebe
sök; för att berika våra intellektuella sinnen,
samt vissa små idrottsliga tävlingsmoment
för att stimulera kampandan mellan hög
skolorna. Annars så stod det på dagord
ningen bl a följande spörsmål:
* Hemdatorer i undervisningen på Chalmers
* Studieinriktningarna.
- Behövs de?
- Ska studieplanerna vara strama?
- Obligatoriska kurser i åk 4?
- Motsvarar dagens studieinriktningar
industrins krav?
* Samma studieinriktning på olika högskolor
- en jämförelse.
* Icke teknisk profil i examen.
* " Spets"-kurser, dvs, kurser som inte kan
betraktas som grundutbildande.
* 180- poäng - Hur gick det?
* Regionala högskolor:
- Teknisk Fysik i Umeå
- Bergslagens Tekniska. Högskola
- Orsaker och motiv
* Kontakter högskola - näringsliv:
- Hur märks det något i undervisningen?
Konferensens tema var profileringen av ut
bildningen. Som synes kretsade många
av diskussionspunkterna just kring detta
ämne. Vi diskuterade mycket huruvida.
man ska stäva efter att få en bred teo
retisk bas att stå på. eller om man ska lå.ta
de mer tillämpade och specialiserade kurs
erna tidigt komma in i utbildningen. En
annan het frå.ga var om man ska profilera
sig mycket här på Teknis eller om det är
nå.got som ska ske när man kommit ut i
närtngslivet.

Åsikterna var i dessa frågor ganska de
lade. Orsaken är att systemen på de olika
högskolorna är just ganska olika. På E
Chalmers t ex få.r man efter årskurs 2 fritt
välja vilka kurser man vill läsa, medan man
på. Y-Linköping tom. har obligatoriska
kurser i årskurs 4. Några egentliga svar
på all frågorna kom inte konferensen fram
till, men det är ju inte meningen heller.
Avsikten med sådana här konferenser är
mest att utbyta erfarenheter och åsikter och
kanske få in nya synvinklar på arbetet med
studiebevakning.
Vi på konferensen enades (dock med vissa
protester, mest från D-KTH) att man inom
FEDY-sektorn borde ställa vissa gemen
samma minimikrav på utbildningen. Detta.
för att de som examineras från utbildningen
ska erhåller vissa grundkunskaper i ämnena.
fysik, mekanik, matematik, elektronik och
datalogi.
Regionala högskolor är ett i dagarna mycket
aktuellt ämne som vi diskuterade mycket
under konferensen. För alla er som följt
med i debatten i tidningarna (Ny Teknik,
Civilingenjören, Elteknik m fl) vet att det
i regeringens budgetproposition finns några
nya "tekniska högskolefilialer" i bl a Umeå
och Bergslagen. Vi på konferensen var
rörande eniga att från teknologhåll var vi
helt emot alla former av regionala högskolor
och framförallt den nu föreslagna i Umeå.
Orsaken till detta är att i Umeå har man
föreslagit att förlänga fysikerlinjen ( 120 po
äng) med 1.5 år och på så sätt skapa en
ny civilingenjörsutbildning. Värt ogillande
av detta gick så långt att vi beslöt oss
att skriva ett litet brev till regering och
andra beslutsfattare så får ett slut på dessa
"dumheter". Det är det brevet du kan skåda
här bredvid.
Som helhet tyckte jag att helgen var riktigt
lyckad och att alla hade åtminstone fått en
ny erfarenhet med på vägen.
Till sist vill jag rikta ett stort TACK till
alla här på sektionen som hjälpt till att göra
konferensen möjlig.
Puss...

Ragnar Kåhre

j

F EDY·konferensen
E.sektionen
Tekniska Högskolans Studentkår
100 44 STOCKHOLM

Stockholm 87.03.10

Utbildningsministern
Industriministern
Universitetskanslern, UHÄ
Rektor för Kungl. Tekniska HögfSkolan
Rektor för Chalmers Tekniska Högskola
Rektor för Lunds Tekniska Högskola
Rektor för Linköpings Tekniska Högskola
Rektor för Luleå Tekniska Högskola
Rektor för Uppsala Universitet
Rektor för Umeå Universitet
Memorandum frin F EOV·konferen1en 1087

Studeranderepresentanter från Teknisk F ysik (F ) , Elektroteknik (E), Datateknik
(D) samt Teknisk F ysik och Elektrotekniklinjerna (Y) vid de tekniska högskolorna
i Sverige samlas en gång om året till en konferens för att diskutera gemensamma
utbildningsfrågor.
Vid årets konferens var en av huvudfrågorna den i statsverkspropositionen
föreslagna omvandlingen av fysikerlinjen vid Umeå universitet till en civilin·
genjörsutbildning. Vår gemensamma·ståndpunkt i denna fr.\.ga är följ ande:

*

F örslaget innebär att en 120·poängsutbildning vid en naturvetenskaplig fakultet
förlängs med 60 poäng och klassificeras som en civilingenjörsutbildning, utan att
vare sig utbildnings innehåll eller studiesätt ändras på ett adekvat sätt. Detta
innbär en nedvärdering av fysikerutbildningen och en utarmning av det svenska
civilingenjörsbegreppet, vilket kan st.\ sig dyrt i ett internationellt perspektiv.

*

Idag har Umeå universitet inte alls den kompetens som krävs för att utbilda
civilingenjörer. Den föreslagna resurstilldelning är inte på långt när tillräcklig för
att åstadkomma de nödvändiga förändringar som krävs för att att dessa kompe·
tenskrav ska tillgodoses och att en ny civilingenjörsutbildning ska kunna skapas.
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*

Även om nödvändiga resurser skulle frigöras, så står man inför det faktum att
det idag råder ett rekryteringsproblem a.v lärare till de tekniska. högskolorna.. Det
innebär att det kommer att bli svårt att tillsätta. de nödvändiga lärartjänsterna
med kompetent personal.

*

Det är ett faktum att samtliga tekniska högskolor idag fortfarande lider a.v en
svår resursbrist. Vi anser att man i första hand bör inrikta sig på att avhjälpa
detta innan man försöker skapa nya utbildningar med redan från börj an alldeles
för knappa resurser.

*

De regionalpolitiska motiv som framförts för att sk<).pa en civilingenjörsut
bildning i Västerbotten motiverar hellre en förläggning av de kommande mellanin
genj örsutbildningarna till denna region. Alternativa åtgärder som kan vidtas för
att locka civilingenjörer till regionen är ett brett utbud av tekniska praktikplatser,
examensarbeten och liknande, något som det är mycket dåligt av idag.

* UHÄ:s förslag att istället förläI;1ga och fördjupa fysikerlinj en i Umeå inom univer
sitetets kompetensområde, biofysik, ter sig för oss som ett mer realistiskt förslag.

Vi anser att förslaget bara är ett billigt knep för att på papperet få fram fler
civilingenj örer istället för a.tt satsa på den typ a.v utbildning som redan finns på
fysikerlinjen vid Umeå universitet. Dessutom är förslaget ett grovt missbruk av
citJilingenjörsbegreppet och ett svek mot civilingenjörsutbildningens grun.dprin.ciper.
För FED Y-konferensen:

Ragnar Kå.hre

Sergej Frolov

Konferensordförande, FEDY
Elevsektionen för Elektroteknik

Studierådsordförande
Elevsektionen för Teknisk Fysik

Tekniska Högskolans Studentkår, KTH

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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BORJAR DET
BLI DAX
••
ATT LAMNA
STUDERKAMMAREN?

SLÅ EN SIGNAL
EXAMENSARBETA HOS
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{lll) Televerket
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Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
eller Nils Tullbrink, 08-713 4945

MANNEN - Vilddjuret i storstadsdjungeln

I många år har vilddjuret mannen förundrat
oss människor i alla åldrar. Dess uråldriga
och primitiva levnadssätt är något som för
bryllar och fascinerar många forskare världen
över, men vissa. resultat inom området kan
nu efter många. års hårt arbete presen
teras. Vi kommer här behandla de vikti
gaste punkterna för att kanske kunna. öka
förståelsen något mellan dessa varelser och
oss människor.
Det som först och främst bör klarläggas är
denna varelses arttillhörighet. Ofta sägs den
höra till släktet Homo Sapiens Maskulinum
men detta är en vida spridd missuppfat
tning. Istället tillhör den arten Cravattus
Musculus.

Mannen och 1porten

Ett typiskt drag hos arten ä.r dess fanatiska
intresse för sport. Detta intresse tar sig inte
främst uttryck i det aktiva utförandet, utan
snarare i det passiva d.v.s . . en eftermiddag
framför TV:n. Iförd nätbrynja och utrustad
med det som arten främst livnär sig på,
ostbågar, chips, dip, öl och eventuellt en
hamburgare eller två, tillbringar de åtskilliga
timmar hålögt stirrande in i rutan. Spridda
uttryck såsom "Slå den jäveln!!!" ,"Ut med
domarn!" ... ljuder ständigt i våningen.
Det är också vid dessa tilfä.llen som man
nen tränar upp sin stora och putande buk
muskulatur - prippsmuskeln.
Mannen och alkoholen

Vid festligare tillfällen tar mannen sig en
sup. Redan här märks skillnaden gente
mot oss människor, som smuttar på ett
glas sherry. I och med intagandet av dessa
första droppar genomgår mannen en person
lighetsförändring. I detta. stadium inträder
det s.k. fyllesnacket. Det består av ful
lkomligt osammanhängande och ogrundade
påståenden som helt saknar sanning. För
att imponera. på sin omgivning kan de vräka
ur sig saker som "I förra veckan dräpte jag
en gorilla med en tandpetare" . Varför de
säger sådana saker ä.r något som· förbryllar
vetenskapen. Detta leder oss osökt in på
nästa punkt...
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Den nyktra sanningen ...
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Mannen och kvinnan

Närhelst mannen kommer i kontakt med oss
människor uppvisar han samma beteende.
Allt han gör har samma syfte och förr
eller senare kommer också. den oundvikliga
frågan " Ska vi gå. hem till dig eller mig?" .
Ibland kan den kamoufleras i termer som
" Hej lilla stumpan! Vad gör du ikväll efter
kl.10?" ," Vill du se på. mina etsningar i taket". Även om de olika exemplaren kan
verka likartade i och med detta så. kan man
klart urskilj a vissa bestämda typer:

1) Den blyga typen. Han vågar inte tilltala
någon direkt utan bladdrar mest för sig själv
rakt ut i luften.
2) Den nonchalanta typen. Han återfinns
hängande på. bardisken med en stor stark ·
stadigt placerad i ena näven' - tills han
av omåttlig alkoholkonsumtion slutligen
faller.
3) Pl�tret. Man känner genast igen ett
plåster på. det karakteristiska flåsandet i ena
örat hela kvällen. (Blir han inte yr i huvudet
av att hyperventilera?)
Barndomen

Alla män har när de var små lekt " lumpen" .
Somliga gör det fortfarande ibland.
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Nigra goda rid

Om du trots allt skulle vilja skaffa dig en
man för hemmabruk så. bör du ha detta i
å.tanke:
* När en man är sjuk är han klen och eländig
och kräver ständig vå.rd och omsorg. Detta
oavsett om sjukdomen bestå.r av en sticka i
tummen eller böldpest.
* En man är hopplöst bortkommen när det
gäller alla typer av maskiner. Han vå.gar
inte ens röra vid tvättmaskin, diskmaskin,
symaskin ...

* F örsök aldrig att stämma träff med en
man. Han blir bara sur, grinig och irrit
erad för att du kommer lite försent. Fem
minuters försening känns för honom som två.
etimmars väntan.
* Begär inte att han ska komma ihåg din
födelsedag, bröllopsdag eller något annat
viktigt datum. Sifferminne är något som
mannen aldrig någonsin kommer att äga.
* Fråga inte om du får låna bilen, hans
käraste ägodel. Han skulle bara få magsår
av ängslan för att du skulle krocka. 'l'ro för
all del inte att han är rädd om dig - han
är bara orolig för att det ska bli en repa i
lacken.
Om du mot förmodan skulle ha råkat få tag
på e.�t e�emplar som pass�� dig - var lycklig!
De ar sallsynta. Om du annu letar så ha i
�inn�� : Välj honom inte efter hans yttre
foretraden. Han kan ha en banan i fickan!

--- - - - ��siiöiiin nr 9-87

SMusKspalten

Elektrosektionens stolthet SMusK är numer
ännu stoltare och dessutom 25 :\r fyllda..
De tv:\ Jubelquonserterna. var kulmen på en
l:\ng tids förberedande firande. Publik och
kritikerreaktionerna blev överväldigande.
Odelat positiva a.llts:\.Se Emissionens recen
sion i detta nummer. Framför allt l:\ter
SMusK bättre än någonsin. Detta i kom
bination med baletten Skaletten ( vackrare
än på länge) resp Sprätten ( graciösare än :
tidigare), och de genomg:\nde högkvalitativa
skämt och spexinslagen ( naturligtvis roli- :
gare än förr) visar att SMusK är en höjdpunkt i studentmusikgenren. Detta har inte
undgått Radio& TV-medierna. Ett fler
tal radio-inslag har givit utslag i spelningar
och kommande TV-lansering, SMusK in
viger Linköpings konserthus den 8:e maj.
Elektriker och övriga Skalärentusiaster kan
se SMusK live på Tenta.puben 6 april. Då
bjuder vi på nya fräscha nummer ur quon
sertprogrammet.

-
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Månadens bästa är fr:\n succe'n.
" Hans och Reefat":
�?'ns: - Men Reefat, du sitter ju bara och
JASER!

Raffe:- Det är iallafall bättre än att DELA

CELL!

Raffe:- Kan vi åka hem i din bil?
Hasse:- Nej, det g:\r inte. Den är ju hos
ÅK-LAGAREN.

r�-�--- --�
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Tillfångatagandet
En tidig morgon i slutet av februari ses
tre hemliga individer sittande i ett Yen-grin
någonstans på Kungsholmen. De betrak
tar under spänd förväntan en portuppgång
längre uppåt gatan. Plötsligt utbryter en
febril aktivitet när deras blivande offer intet
ont anande kliver ut på gatan. T vå. rafflande
bloddrypande minuter senare satt allas vår
Qupolchef väl omhändertagen i plåtlådan.
Plan 1 hade gått i lås och stämningen var
gemytlig. Efter transport till okänd ort
igångsattes omedelbart plan 1. Dess lyck
ade genomförande gav i handen gudarnas
öfver- hufvud, samt nedkalla.de de öfvriga.
diviniteternas wrede öfver then lilla tappra
gruppen (no hard feelings, Valhall). De
båda offren sammanfördes, och se, de kände
igen varandra! Ity de båda ha.de nollkoll
på sin närmaste framtid började de kallsvet-

tas ikapp och man såg sig nödgad att kom
pensera. vätskebrist och oro med flytande
etanol. Under tiden vred sig det som var
kvar av DKS i ångest över sina förlorade
kamrater. De båda fångarna. börja.de i
detta läge smida ondskefulla. ränker och
lögner för att uppnå. det som man brukar
benämna. friheten. Aset lyckades, men Q
killen infångades efter ett gediget polisiärt
agerande av medlemmarna. i den lilla tap
pra. gruppen. Mer medicin! De hem
liga. individerna beslöt senare i sin out
grundliga. vishet att frigiva den troligtvis
aldrig mer sjuke konglige. T yvärr misslyck
ades det för DKS att sedan lämna ett vettigt
på.r, varpå de · tvingades tillgripa. den pin
samma åtgärden att ropa. ut sin vistelseort
i högtalarsystemet.

j
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Likvakan
Det traditionella Skrendarspexet, i år kallat
Likvakan, gick sin vana trogen av st apeln
å Nymble corpsen i Februarimånens sken.
Efter den sedvanliga väntan, i år bedövad
medelst Tom&Jerry, kom så äntligen OKS
för at t slutgiltigt bli exekuterade av forna
nOllan. Det visade sig snart att E-86:orna
verkat ha. haft bättre disciplin än sina ett år
" äldre" kamrater då Skamdarna, trots idoga
försök att få tag på spexets innehåll, missly
ckats kapitalt. Detta gj orde att showen inte,
såsom inträffade förra året, kunde stjälas
av d� i år grisfotsätande bebisarna. Fyllda
av förväntan och helt ovetande om vad som
komma skulle, inväntade vi spexets börj an.

Hasse Holmqvist dök upp på scenen och
begynte presentera en fager massmördare
vid namn Conny Sackarins liv. Skrendare
på. skrendare skickades upp på estraden, för
att mer eller mindre brutalt bli likviderade
av den hämndlystna ettan. Hämnden blev
minst sagt gruvlig, då de måttligt nyktra
(också traditionsenligt) OKS-medlemmarna
inte ha.de mycket att sätta emot de övriga
aktörernas, vad det verkade, välrepeterade
repliker. Den enda lösning som verkade
finnas för våra säsongsskäggiga vänner att
påkalla publikens uppmärksamhet, var att
sjunga(?) högt och ljudligt, någs t som
hör till spelets regler. Att sedan Någon

- Ärtsoppa är inte lika gott som bäsk
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tillbett Bacchus onödigt mycket och på så
sätt äventyrade spexet genom sitt frekventa
springande inte bara runt, utan även på sce
nen, har åtminstone jag svårt att acceptera.
Olyckan hade kanske varit ett faktum, om
inte hans två kamrater varit vid sina sinnes
fulla(?) bruk, och hållit tillbaks sin rastlöse

26

vän. Ingen skada är ju dock skedd, så varför
spika. upp någon på väggen? Alla. gör vi
ju våra misstag, som lysmasken sa då. han
brände sig på en cigarettfimp.
Positivt Överraskad av spexets kvalitet, be
gav vi oss sedermera. ned till BPA- gasquen
och det följande efterköret.

emissionen nr 9-81
Man hade lyckats pressa in i runt tal två
hundra personer i lokalen. Lite väl mycket
kan kanske tyckas, men tack vare inlånade
servitriser (det är underbart med småsyskon
ibland) fungerade ser1{ering och försäljning
av spiritus alldeles utmärkt, de många be
sökarna till trots. Sämre var det . med
gasquedisciplinen. Mycket sämre. Det är
faktiskt beklämmande att se att mer eller
mindre vuxna människor, ska. ha så svårt,
a.tt på ren svenska hålla käften, när någon
har något vettigt att förmedla. till allihop.
Detta var väl den enda plumpen under
kvällens lopp, men ändå en sak som kräver
mycken eftertanke.

En välsorterad bar gjorde att ett förhållan
devis stort antal teknologer blev så smått
yra. i mössan. Yra.st var nog de som hade
"mössan" på sig. Kanske beroende på den
ringa kostnad dryckesvarorna utgjorde för
de smeckbepry dda. En del föll ifrä.n, för a.tt
senare komma tillbaka lagom till den "andra
perioden", som brukar begynna någonstans
kring dygnets första timmar. Då kanske
något mer sansa.de än innan periodvilan.
Mitt huvud sade mig efterföljande morgon
att jag kanske borde varit en smula mer
sansad själv, men en annan bikänsla jag
kunde förnimma i mitt dunkande huvud, var
att jag hade haft en riktigt angenäm afton.

HEJ HOPP!
Nu är STVL tillbaka vid terminalen kring
manusstopp igen efter att ha grävt ner sig
i högnivåprojekt resp. jobbsökad.ngest en
tid. Vi mår fint - hur mår ni? Titta
in på en fika. (finns te oxå!) och dela era
vårkänslor med oss, av vad slag de vara må.
ETTOR!
Snart blir ni tvåor och då blir ni inte lika
ömt omhändertagna av oss längre. Vi får
ju nya. ettor då... För att ni inte ska bli
alltför vilsna tänkte vi oss ett info om sagda
årskurs den 7 maj kl 12.30 i sal El. Då
pratar vi om kurser, spärren, studiemedel
mm. För övrigt vill vi gärna träffa er och
höra ·hur det går för er.
TVÅOR!
Ni ska välja för första gången 20 maj. Har
ni missat vårt info, eller om ni inte begrep
så mycket av det så kom förbi .?ss o� h !råga..
Om ni har kurser efter er så tank hte mna.n
ni kastar er över trean. Man bör ha. minst

60 poäng innan man gör det. Tvåan är
ett tungt år (som bör bli bättre efter 180poängsomläggningen) och om ni börjar ana
problem med studiemedlen så kom upp till
oss.
STUDIEUPPEHALL
De som tänker göra studieuppehåll nästa år
ska komma till oss och fylla i ett papper.
Glöm inte heller att vi skriver intyg för dem
som vill få uppskov med lumpen. För att få
någon koll på vilken effekt intygen har vill
vi gärna höra av er som får avslag.
SIST MEN INTE MINST
I förra emissionen fanns nya lär- och tim
planen som vi skrev om i förrförra... Sånt
händer i de bästa familjer. Den finns dessu
tom i en ryslig massa ex hos oss för den som
är intresserad. Det var a.llt från oss.

Bettan Gösta Danne • Monica
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Life - ett matematiskt tidsfördriv
Vi kan vara säkra på att vi är inne i den
teknologiska tidsåldern då vi har robotar
som bygger robotar, lär någon ha sagt , på
den tiden man med robot menade science
fiction-romanernas plåtvarelser. Det låter
otäckt, och är väl inget vi skall behöva
uppleva. Det kan ju ändå vara intressant att
behandla problemet på ett mer teoretiskt
plan.
John von Neumann, mest känd för att
ha " uppfunnit" den struktur som dagens
datorer bygger på, försökte i början av
1950-talet bevisa existensen (i matematisk
mening) av en själv-duplicerande automat.
En sådan maskin skulle, med de rätta in
struktionerna, bygga en exakt kopia av sig
själv.
Sedan kunde de två maskinerna
bygga varsin ny, och så vidare. Först gjorde
von N eumann ett bevis för en maskin som
skulle färdas genom ett lager av delar, välja
de rätta komponenterna, och sätta ihop en
kopia av sig själv. Senare angrep han prob
lemet på ett mer abstrakt sätt.
von N eumanns ny bevis använde sig av ett
oändligt rutnät, fyllt av " celler" . Varje cell
kan anta något av ett ändligt antal tillstånd,
inklusive det "tomma" tillståndet. De flesta
cellerna är tomma. Varje cell har dess
utom ett ändligt antal "grannar" , som kan
påverka dess tillstånd. Mönstret av celler
ändrar sig i diskreta tidssteg enligt en upp
sättning regler. von Neumanns celler hade
fyra grannar ( ovanför, under, höger och
vänster), och 29 olika t illstånd. Med dessa

bevisade han att man kan få en " maskin"
av cirka 200 000 celler att reproducera sig
själv.
Anledningen till detta komplicerade sys
tem, var att von N eumann ville simulera en
Tu ring-maskin, uppkallad efter den brittiske
matematikern Alan Turing. En Turing
maskin kan räkna ut vad som helst som man
kan formulera en algoritm till, och var en
teoretisk "uppfinning" före datorernas tid.
Man ger alltså Turing-maskinen en ritnig på
den, och den gör så en kopia av sig själv.
Sedan von Neumanns död 1 957 har an
dra matematiker förenklat hans existensbe-' .
vis (själva maskinen/mönstret var för kom
plicerat att ge sig på) till celler med endast
fyra tillstånd.
Andra matematiker har lekt med denna
värld av celler i ett rutnät, med andra
regler. Här är en enkel regel som duplicerar
mönster.
Varje cell har fyra grannar, som för von
Neumanns cellvärld. Cellen antar två till
stånd, tom eller fylld. En cell med ett
jämnt antal fyllda grannar är tom (blir eller
förblir) efter nästa diskreta tidssteg. En cell
med ett udda antal fyllda grannar är fylld
efter nästa t idssteg. Vi kallar dessa tidssteg
för generationer. Ett mönster har gjort fyra
kopior av �ig självt efter 2 n generationer,
där n beror på mönstret, det går fortare med
små mönster.
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Ett' mönster förökar sig: Celler föds i ru tor med ett jämnt antal
horisontellt. De dör i ru tor med udda antal grannar.

grannar,

--- -- --

vertikalt och
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En som lät dessa celler bearbetas i sma
egna små grå, var John Horton Conway.
Han hittade 1970 på ett "spel", kallat Life,
som på något sätt skulle efterlikna verkliga
livet; människor dör av ensamhet och av
Överbefolkning (svält). Conway ställde upp
tre önskemål, som spelreglerna borde upp
fy lla:

MOVES
1

0

2

1 : Det får inte finnas något mönster, för
vilket det finns ett enkelt bevis att det växer
utan gräns.
2: Det skall finnas mönster, som tycks växa
ohejdat.
3: Det skall finnas mönster som växer och
ändrar sig ett bra tag, men slutar på något
av följande sätt: Försvinner fullständigt
(av ensamhet eller Överbefolkning), stabila
konfigurationer, som är lika från generation
till generation, eller oscillerande mönster,
som återtar sin form i cykler om två eller
flera generationer.
Den nyss nämnda regeluppsättningen upp
fyller uppenbarligen inte det första kravet.
Man kan laborera med olika regler, det kan
vara svårt att undvika att mönstrena växer
eller krymper för fort.
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Fem tripletters öde

Conway fastnade slutligen för följande enkla
regler: En cell har åtta grannar; horison
tellt, vertikalt och diagonalt. Cellen antar
ett av två olika t illstånd, tom eller fylld. En
fylld cell kallar vi levande, och när den blir
tom, då dör den. När en tom cell blir fylld,
så föds den.
En levande cell överlever till nästa genera
tion om den har två eller tre grannar.
En levande cell dör av ensamhet om den
har en eller ingen levande grannar, och av
Överbefolkning om den har fyra eller fler
grannar.
Om en tom cell har exakt tre grannar, så
föds där en ny cell i nästa generation.
Hädanefter kallar jag levande celler för en
bart celler, och tomma celler för tomma ru
tor i rutnätet.

De vanligast stabila formerna

effiiiiiioneö nr 9-81
Ett sätt att spela Life är att simulera allt i
en dator. Det har ingått som obligatorisk
uppgift i kursen Högnivåspråk i årskurs
tre (för vissa inriktningar), och även som
programmeringsuppgift i årskurs ett. Så
länge antalet celler äi: litet, går det dock bra
att spela utan dator, till exempel så här:
Du behöver två sorters brickor, till exem
pel svarta och vita. Lägg ut ett startmöns
ter av svarta brickor på ett rutnät. Mark
era alla celler som kommer att dö i nästa
generationsskifte genom att placera en svart
bricka ovanpå varje. Leta reda på alla ru
tor där. födelser kommer att ske, och mark- ·

Vi har nu fått exempel på mönster som
försvinner, sådana som blir stabila, och
oscillatorer med perioden två. Naturligtvis
finns oscillatorer med längre period.
Figurer med fem celler blir ännu intres
santare. De där alla celler hänger ihop
vågrätt eller lodrätt, så att ett torn i schack
skulle kunna vandra mellan alla cellerna i
figuren, kallar Conway för pentominoes. Det
finns tolv olika pentomino. Sex av dem

\.;�============l�

·era dssa med en vit bricka. Kolla noga att
du har gjort rätt. Ta sedan bort alla döda
celler (två svarta brickor) , och byt ut alla
nyfödda vita brickor mot svarta. Du har så
genomfört det första generationsskiftet.
Det kan nu vara dags att undersöka några
enkla mönster. En ensam cell Överlever
naturligtvis inte, inte heller två celler kan
Överleva. Tre celler kan sättas ihop på fem
olika sätt, om man räknar bort spegelbilder.
Hur det går med dem, kan du se på bilden.
Fyra celler kan kombineras på många olika
sätt, varav några visas på nästa bild. Försök
att själv hitta några andra kombinationer av
fyra celler, och se hur de utvecklas.

försvinner snabbt , två blir stabila mönster,
och tre blir till en oscillator, kallad "trafik
ljus" . Den tolvte, som kallas R-pentomino,
år mycket roligare. För att undersöka den,
behöver du ett stort rutnät, och mycket
ålamod. Det dröjer nämligen Över 1000
generationer innan mönstret blivit stabilt,
och då har det hela 1 1 6 celler! Helt orörligt
är det inte.
Förutom ett antal stabila
mönster, har några blinkare bildats, samt
sex stycken glidare.

---=====�
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Glidaren är en mycket fascinerande figur.
Efter fyra generationer ser den likadan ut
som från början, men har flyttat sig ett steg
diagonalt. Den är den enklaste varianten av
det som Conway kallar rymdskepp. Han har
också upptäckt tre " tyngre" rymdskepp.

Spännande saker kan hända om man låter
strömmar av glidare skära varandra, pröva
själv. Det finns relativt enkla mönster,
som kan "äta upp" en ström av glidare,
eller enstaka glidare, och sedan återta sin
ursprungliga form.

Ett av målen med reglerna var att inget
mönster skulle kunna växa utan gräns, och
Conway förmodade att han hade lyckats
med det. Han utställde en belöning på $50
till den som kunde bevisa att han hade rätt,
eller bevisa motsatse, att det fanns mönster
som växer för evigt. Ett sätt att göra det
senare vora att sätta ihop en "glidarkanon" ,
ett mönster som skickar ut en ström av
glidare.

För den som vill använda en dator till
att spela Life, har jag på mitt konto två
program. <HELS . LIFE>LIFE . EXE går att
använda på alla terminaler.
<HELS . LIFE>TEKLIFE . EXE fungerar enbart
på Tektronix grafikterminaler. Det pro
grammet är till för den som behöver ett
större rutnät än de vanliga terminalerna
klarar av.

Det dröjde inte länge innan han fick betala
ut belöningen. Ett forskarlag på MIT fann
det komplicerade mönstret som visas på
nästa bild. Var 30:e generation skickar den
ut en ny glidare .

Helge Stenstrom

Lycka till!

Källa: Scientific American
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emissionen nr 9-87

A NA b Y S All
Q.l1I NN A N
Q.uinnan:

Kemisk beteckning: Qu

Förekomst :

Koncentration i närheten av män

Fysikaliska
egenskaper:

Atomvikt : 6

Kokar över för det minsta och stelnar till synes

utan anledning. Mjuknar vid lämplig behandling
intill kladdighet och i motsatt fall sur

Kemiska
egenskape r:

Stark affinitet (attraktion) till guld, platina,
smaragder, silver, diamanter och andra ädla stenar
och metaller. Reagerar häftigt vid isolering.

färgförskjutnine mot grönt vid placering i närheten
av vackrare exemplar. Re�rar �-l�samt vid up,hettning.

Helt okontroll erad reaktion vid påt�ndning.
Användning:

Synnerligen dekorativ och anvä.�dbar Rom katalysator för

att pigga upp män. S�arkaste kända medel för reduktion

av kapital . Behaglig att hilla i och har i lämpl iga
sannnanhang starkt v;:irmande effekt.
Varningf

I oerfarna händer är explosionsrisken uppenbar och bör
ej underskattas . V!ssa exemplar har stor vidhäftnings

fönnåga, medan andra eliter ringar på ett onormalt sätt.
Resistansen mot ·a1kohol är ringa. Bör avnjutas med
mA.t+,a och kan d� ge mycket stimulerande reaktioner.
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--emissionen nr 9-87

Valhall 5 år
Iklädda stridsdräkt samlades vi i tolvan för
att tillsammans fira Vallhalls femårsjubi�
leum. Ingen, förutom Valhalls nuvarande
och forna medlemmargivetvis, hade minsta
aning om festiviteternas belägenhet, varför
alla var väldigt nyfikna på vart kosan skulle
styras, efter det att den begynnande väl
komstdrinken inmundigats å Kongl. borg
gården. Bussen, vilken skulle föra oss till
festlokalen., anlände sedermera och vi visste
att vår nyfikenhet snart skulle stillas.
Färden visade sig snart bege sig till Restau
rant Skeppet, en gammal K-märkt kåk be
lägen i frihamnen, som förresten användes
av Hasse&Tage på 60- och 70-talen när de
satte upp bl.a sin 88-öresrevy. En vecka tidi
gare, då Bra.ge och Balder skulle kontrollera
restaurantens kondition, råkade de ut för en
malör de sent kommer glömma.

Entredörren saknade nämligen en passande
nyckel samtidigt som bakdörren var igen
spikad. De båda bestämmer sig därför att
bege sig till Lidingö polisstation för att låna
sprintutdragningsverktyg, kofot m.m. och
styr sen kosan mot S keppet för att öppna
lokalen ånyo. När entredörren öppnats,
sätter de glatt igång med att bä.nda upp
bakdörren. De avbry ts dock abrupt av en
mörk stä.mma, som ljuder:"STILLA! Bra.ge
vänder sig om för att en sekund senare stirra
in i två polismäns dragna pistoler. Balder
försöker urskuldande förklara att restau
rangen är hyrd av dessa två skräckslagna
"inbrottstjuvar" samt att verktygen är lå
nade av Lidingöpolisen. "Farbror Grip"
bemöter detta med att säga "Släpp ko
foten!" och är föga övertygade om att vi
kingarnas på.stående är sant. Efter många ·
telefonsamtal börj ar dock dessa represen
tanter för lagens långa arm komma till in
sikt över att så verkligen är fallet, varpå
teknologerna får tillåtelse \att fortsätta att
bända upp dörren inför dell stora dagen.
Väl framme bjöds vi på ännu en välkomst�
drink, denna gång bestående av ljummen
öl. Vi inträdde i den stora salen, där mid�
dagsbordet stod dukat. På väggen visades
bilder på Valhall och deras verksamhet de
föregående må.naderna. Att bordet var
dukat är kanske en lätt överdrift, då duknin
gen bestod av en trä.platta, på. vilken en kniv
var applicerad, en kniv som skulle användas
till att ta aromsmör med. Vi slog oss ned
och inväntade matens ankomst.
Servitörerna hade fått klara direktiv om att
utföra sina plikter utan någon som helst
finess, något de klara.de med bravur. När
de gick förbi borden och bokstavligt ta.lat
slängde upp maten på våra. trä.plattor, fick
man så.ledes känslan av att befinna. sig på
ett äkta, forntida, isländskt vikingakalas.
Känslan försvagades inte av att man fick
äta denna (dessa, om man ville) köttbit
med bara händerna. Några servetter fanns
naturligtvis inte till hands, varfor man fick
dricka mycket av den öl som i obegränsade
mängder serverades, för att avleda sina
tankar från sina smutsiga händer.

De hitresta gästerna från bl.a Chalmers
(EKAK, Bamse, MAK och CCC emeritus)
insåg snabbt att ölen inte kostade alltför
mycket, något som snabbt även de KTH
studerande kom till insikt över. Postuma
beräkningar visar att treå.nhalv liter öl
dracks per person under kvällen. Det får
anses vara ganska mycket, då. en del av fest
deltagarna körde bil och således inte utnyt
tjade detta gratiserbjudande.
01 är ju, som vi alla vet, i allra högsta
grad vätskedrivande. Oturligt nog är inte
Restaurant Skeppet utrustad med toalett,
varför en provisorisk sådan uppförts på. trot
toaren, bestå.ende av ett badkar. För de
kvinnliga festdeltagarna fanns ett litet hus
beläget :\ bakgården. Badkarets volym
visade sig snart vara alltför liten, och prop
pen i detsamma var därför tvungen att
avlägsnas inte mindre än två gånger.

1

35

Men lokalen är dess bättre utrustad med en
rejäl scen, och utnyttjades av sä.väl 1tobert,
som spelade eltejp, som sångaren i jämt�
bandet Hadda, som med sitt ode "Valhall är
bäst" gjorde stor succe . Han hade sällskap
av sin till en början sexsträngade gitarr,
men antalet strängar reducerades snabbt,
allteftersom tiden led. På. min fråga om
hur-man kunde spela en lä.t pä. två strängar,
svarade han: "Äh! Fan! Jag kan göra det
på en" 1 varpå. han slet av den näst sista
strängen, och begynnte spela på. det som
fanns kvar. Det kanske hör till saken att
han blivit så. mutad av jubilarerna, att han
blev tvungen att köras hem under kalaset.
De följande timmarna förflöt säkert som
vanligt (ärligt talat så har j ag ingen aning),
men festen fortsatte senare nere i tolvan,
med Janssons frestelse och pilsner som sig
bör. Så här i efterhand måste jag säga att
detta var det roligaste kalas jag någonsin
bevistat, men jag är ändå glad att jag
slipper uppleva Valhalls 10-års jubileum.
Det skulle jag aldrig överleva.

eirussiöiiin nr 9-87
Re v i derad stud i ep l an för fys i k a l i sk e l ektrotek n i k i n r i ktn i ng
Det f i n n s numera en arbetsgrupp ( C ar l -Gunne F ä l t h ammar , prof
P l asmafys i k , M i r o s l av Sed l ac e k , prof Acc e l eratorte k n i k , Staff�n Ström ,
prof T E T , L ars Hel l berg , stud i erek tor , E r i k L i ndb l ad , tekno l og och
J o a k i m E d , t ekno l o g ) som ser över kurserna, s å att dessa väl s v arar mot
stud i e i n r i kt n i ngens mål sättn i ng .
Stud i e i nr i k t n i ngen Fys i k a l i sk E l ektrotekn i k · h ar som mål sättn i ng att ge de
studerande fördj u p ad e k u n s k aper av grundl äggande oc h teoret i sk k ar aktär
s amt en bättre förståel se för de fys i k a l i sk a fenome n , som e l ektrote kn i 
ken bygger -p å .
P g a den s n ab b a tekn i sk a ut vec k l i ngen förål dras spec i al k u n s k aperna oc h
måste ständ i g t förnyas i n om r amen för yrk e s u töv n i ngen .
B as k u n s k ap e r n a , som utgör grunden för al l a spec i al k u n s k aper oc h även
för deras förnye l se , har en väsent l i gt l ängre l i v s l ängd oc h kan i n te
h e l l er så l ätt i n hämt as i förvärv s l i ve t .
Därför byggs u nderv i sn i ngen u p p k r i n g e n för stud i e i n r i k t n i ngen geme n s am
kärna, s om ger grund l i g a b as k u n s k aper av matemat i sk oc h e l ektrofys i k a
l i sk k araktär.
För att k u r s i n n e hå l l et s k a l l stämma överens bättre med mål sätt n i n gen
i n går fr o m 1986/87 kurser n a E l ektromagnet i sk f ä l tteor i EA113 oc h
Fys i kens matemat i s k a metoder F D 128 i det ob l i g at or i sk a b l oc k et t i l l s am
mans med kursen Mater i al fys i k EH201 oc h E l ektrofys i k EJ005 .
Den bakgrund som man f å r genom att l äs a f ä l tteor i , e l ektrofys i k , om
magnet i s k a , d i e l ektr i sk a och h a l v l ed armater i al , om gasurl add n i n g ar oc h
p l asmafys i k t i l l s ammans med en fördj upn i n g i fys i k ens matemat i sk a meto
der oc h numer i sk a metoder oc h i komb i n at i on med l ämp l i g a g r u n d l äggande
ämnen från andra stud i e i nr i k t n i n g ar öpp n ar vägen t i l l områden som
sträcker s i g från stor a e l ek tr i s k a mask i ner t i l l mi krovåg srör , fråh f u 
s i onsforsk n i ng t i l l antennte k n i k , f r å n e l energi systemteori t i l l mättek
n i k . Behov av i ngenj örer med d en n a b akgrund f i n n s i n om he l a den e l e k t 
rotekn i s k a i nd u str i n .
Det u r v al av kurser s om stud i e i nr i k t n i ngen Fys i k al i sk e l ektrotekn i k
erbj uder l ämp ar s i g v ä l för arbete i n om s t at l i g a bransc h i n s t i t u t s amt
i n om u n i v er s i te t - och hög s k o l eväsende t .
LY IO Il
WAQCT

Sådana f i n n s i satel l i te r .
V a d gör d e där?

..
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efiiissiöiiiii nr 9-87
E N V I K I NG I RYMDE N . HUR KOMMUN I CERAR V I MED DEN?
H ar Du i det t a s ammanhang tänkt på n ågon av f ö l j ande frågestä l l n i ngar:
1.

V arför ä r en antenn nödvänd i gtv i s l i k a bra som mottag arantenn oc h som
sändarantenn och v arför ser en mott ag arantenn och en sändarantenn ändå
som regel hel t o l i k a ut?

2.

Om man känner fäl tet nära en käl l a k an man räkna u t hur det ser ut
l ångt borta. Gäl l er omvändni ngen?

3.

Hur gör man om man v i l l v r i d a en antenn l ob mycket s n abbare än v ad
antennen k an v r i d as mek an i skt?

4.

Hur konstruerar man en rad ar antenn som 11 s amt i d i gt 11 ser åt al l a
h å l l och ändå ger r i ktni n g s i nformati on?

5.

K an man använd a r ad ar under markyt an?

6.

V arför snöar det p å TV : n när det regnar ute?

För att kunna behand l a dessa och en mängd l i kn ande frägestä l l ni ngar be
höver Du fördjupade kunskaper om el ektronmagnet i sk a fä l t . Att ge Dig s ä
dana fördjupade kunskaper är en v i kt i g del av mäl sättni ngen med stud i e
i nri ktni ngen Fys i kal i sk el ektrotekn i k .

�--------

-
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eiiiissiöiiin nr 9-87

Trig
-"'
Solvind"' -"'

Jordens omg i vn i ng i rymden u tg ö r den s k magnetosfä ren ,
ett ri kt stru kturerat område i nnehå l l ande många o l i ka
s l ag s p l a sma .

Kan Du svara på föl jande frågor? !
Hur kan man generera 1 0 0 MW v i d 3 mm vågl ängd ?
-9
m ?
Hur kan man se någont i ng som är mindre än 1 0
Finns det maskiner som är mer än 8 m i l l ånga ?
Kan energ i ri ka el ektroner verkl igen vara kyl ande ?

Du som ä r intresserad och som skal l välja stud i e i nri ktn i ng
kom ti l l sal E1 den 24 mars k l 1 2 .

Efter i nformationen ä r Du väl kommen på studiebesök ti l l :
Inst för teoreti s k e l ektrotekn i k 24 mars kl 1 3- 1 4 el l er 25 mars kl 1 0- 1 1
Arbetsenheten för accel eratortekn i k 24 ma rs kl 1 4- 1 5 el l er 25 mars kl 9 - 1 0

En kemist med
kommersiellt sinne

"En krokig bana
kan
ibland
..
.. ''
vara ratta vagen
"Jag har fått pröva på mångfalden. l ett och samma företag - Asea Kabel i Stockholm.
Många tycker kanske att jag gått en krokig bana.. Men ä andra s-idan hade det inte varit
möjligt på så många andra företag utanför Asea.
Min strategi har varit att flytta runt för att bredda mig. Byten meUan olika funktioner
tror jag är svårt mellan olika företag. Mefl bar du tekniken i botten och förmånen att greppa
situationen när den dyker upp, då ges det stora möjligheter att utvecklas vidare på ett före
tag som Asea.
Asea är lönsamt. Det innebär handlingsfrihe:t och tillgång till resurser.
Asea har mångfalden. Tunga basverksamheter blandat med framtidsindustri. och överallt
små embryon till framtidsprodukter drivna av entrepre»örer - inte minst inom material
tekniken.
Asea har resurser att starta upp verksamheter byggda på ny teknik och dessa stöttas
gärna upp av andra systerfunktioner inom koncernen.
Asea har flexibilitet. Det är högt i tak. Allt är inte detaJjreglerat.
Det är en charm för en tekniker att jobba på As,a. Tekniken utgör alltid basen för
Aseas verksamhet - och även för mitt engagemang. Aven om en del tycker att jag gått en
krokig bana."
Lars Renström gick ut KTH 1976 som kemist med inriktningen polynierteknik. Samma år
började han på Asea Kabel i Stockholm på polymerlaboratoriet med process- och materialteknik. 1978
bytte han till produktionsavdelningen, var bl a engagerad i ett stort turn-key projekt för kraftkablar i
lrak. Lars gick sedan över till försäljning, och var i fem år regionansvarig på exportavdelning-en. [986
sluts cirkeln och han går vidare till produktionen många erfarenheter rikare som ansvarig för kraftkabel
tillverkningen.
Asea är ett av de JO s1örs1a före/agen i världen inom krafl·. indus1ri-.
1ra11spor1- och luf1beha11dlingso111rådet.
Asea-gruppen består av cirka 300 företag, och är representerad i över 100 länder.

&� �&

Asea AB, 721 83 Västerås, 021-10 00 00.

r---- -
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D etta är öfvrig som talar
Alla som inte har hämtat ut overålerna
som de beställde i höstas måste göra detta
denna period. Sedan kommer förskottsbe
talningen att ryka och overålema att säljas
till högstbjudande.
I öfvrigs la.ger finnes nu Halle'n-tröjor a'
110 riksdaler samt t-shirts med litet elektro
märke på bröstet a.' 75 riksdaler.
För öfvrigt är ni alltid välkomna till mig
med idee'r om nya tröjtryck(sommartröjan!)
eller andra saker som skulle vara roligt att
kunna köpa av öfvrig.
En 1tor kr1m till er •Il•
KAR I N

'Cl

6c::r
•

_D V I V D U

- Tack bra !

DVIVDU är computerese för DeVice In
dependent Visual Display Unit. Det är
ett nyttoprogram som spa.rar pengar åt E
sektionen. Med programmet kan man skissa
upp sina TEX-filer på skärmen innan man
slösar papper på felaktiga utskrifter. Man
kan också få till en bra laserutskrift även
om man jobbar via modem.
Men det är svåranvänt första gången om
man inte har läst denna 9-punkters grund
kurs. Gör så här :
1 . Gör din TEX-fil med AMIS.
2. Översätt den till laserformat med kom
mandot TEX eller S WETEX.
3. Skriv DVIVDU filnamn.
4. Nu startar programmet på sidan O i din
text. Du ser alltså inte din text förrän du
skriver siffran 1 följt av <return>
5. Nu blir du rädd. Du tror att din text är
förstörd - den ser konstig ut. Det beror på
att skalan är för liten. Skriv: H l<return>
V l<return>
6. Nu kan du flytta dig i texten med
kommandon som: D 2, R 2, L 2, U 2;
(Down Right Left Up).
7. Nu tror du att det är fel på program
met, terminalen, KTH-net och Elmer. Det
ser fortfarande lite märkligt ut. En del
bokstäver är dubbla, andra saknas, en del
mellanrum finns här och var. Det beror
på att programmet försöker rit a upp kon
turerna av bokstäverna i den font du har
använt. Upplösningen på textskärmen är
alltför begränsad för att detta ska lyckas
fullständigt. Men nu kan du kontrollera
t.ex. marginalerna, avstavningen, om all
text ryma på en sida osv; och det är oftast
det som är de typiska problemen.
8. Det finns en helpfunktion i programmet.
Skriv: 1 <return> •
9. •If everything el.se fait., try reading the
manual.•
Hack• Hack1pett
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ABSTRUST KVÄDE

0 , Fyrverkeri

Du b l ändverk
av momentan karaktär
Du b j ä r t e k l ä r erade
l j usfenomen
på k l ärobskyrt f i rmame n C
M e d efemär f l yk t i ghet
amuserar du
av bornerande f l u i da
vederkvi ckade
pokul erande gestal ter
D i na prunkande färgka s kader
kanal i serar
mina f lackande pan sefir
t i l l dag s l ändans
s j ä l vde s t ruerande gra n n l å t
M r Chang
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Byta äp ple n- :, .,
mot Cray . · ··.

Den amerikanska persondatorfir::·
man Apple har lltit meddela att
man nu konstruerar sin n!Sta
. datorgeneration med hjalp av en_.
Cray superdator som kostat omt
krin1 I 00 miljoner svenska. �
..
nor.!
Enlist Wall Street Journal rin�
de Craycbcfen John RollwaSCft
upp Seymour Cray. fOretagee.
grundare ocb cbefsltonstruktOr.
for au bcratta detta.
- Dl blev det tyst i luma· ea
lln1 stund. Sedu sade Seymour.
"Det, var intn:11ant.. ror sjl!,t
anvander ja1 ju.st en Apple ro,
att �
nuu Craydator".

rram

ÖfJerle,J; u'ian.

tv-�·�

Elvalrige Beojam!Å B�a�·
New Ark i New Jersey slog v
med sin mamma ont 500 dpllar a
han skulle klara si& utan. TV i e
b.
-�
Nu har han bara ett.par dag-!
kvar.
,_
· .
�
· · Han vet inte vad han ska göm
med pengarna. Däremot vet �
vad han s� �ra oiia. ett par �i
.
gar.
.
l
Vad som in
·-,;
. � .· ,· �
. visa
.-..:,;, \
.,

JA6 �-- JA& ..
5KRlveR TILL R,A'4 ·
FATIARSl<OLAM ••• OOH
�NSKE KAN H�
MEl Alt' KOMMA �R
S�\V&.OCKERlNGel
"j :.

,•

�-··

.::�, :l·
.. ),

'

undvika.

I

a/kobof
·r·

1

s,,,ärimäll· · ·

:_'>..'-'
Det dröjde tre och en halv �
· innan Melanie Richards anletit--:
drac lade sil till rätta- och boif
vqaqe ut' p6 1atan. Men dl gic�
hoa raka vägeo till banken odii
himtlda sina 10 miijoner kronoi.
som boa vunnit pl'�k�
�-

.
:
.

'�:

..

•

:-�

:

' ;J

('YeffiåJ·repta;� �.,

En alligator på 2Jmeter har 'in.:
fångats av en · jägare i Florida.
Den lq och tryckte i ett avlopps
rör men lockades ut pl öppet va�
ten med hjälp av inspelade pat_:
ningsrop frln andra alligatorer:'
Jägaren JohMy Tanner lycklt
des sedan vira självhäftande tejp
runt alligatorns käftar, meddelar
.
'IT.
.
OZQ det finns någon rättvisa
(vilkey �t enligi vanligen väl\lllr
derrättad källa inte gör) kommer
Johnny lanner i en anpan ti.Hv•
ro, e�r,Jjälavandringi·att Jocqe
fraof� hjilp av Marilyn Mo�
roes' JDspelniDf a� "My heart �
lon(! to daddY, vare�
rer !Jnd�in honom i sj�h
de tejp '.iiclr gör honoqi tfil .
prydhad för en trestjJrnil ,rt
.,
....
.. .
st.auran,-

alUHtp,

.,.. ,,. . r·,,.,JI·�.. .......��

.
fua Jy'II� ·,:··r, .o;)·:>r
J
.·, ,. .. ; ,
·Nlkolaj Tjeritik vid �
vatoriet i Sovjet har hittat en n,
liten planet mellan Mars och JU:
piter. .1<>m han döpt till Spertak
·�'Moskvalaget han htr)arpl. ·.

. . :·· · · · ·,·· ·

- - . -s·. - �; . .,., -_ .
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Namn och Nytt
Ragnar Kåhre
Nytt tel. n:r 55 13 58
Helena Myren
c/o Hailu
Lantmäta.rv.3
183 47 Täby
0762-52257
Anneli Dahlberg
Bråvallag.8H5•'
1 13 36 Sthlm
08-345243
Margaretha Eriksson
c/o Agerberg Atterbomsvägen 32 2••
1 12 58 Stockholm
08-56 77 74
Ulf Andre
Amanuensvägen 14/221
104 05 Stockholm
08-16 70 29
E·sektionen
BOX 7012
220 07 Lund

D,e t ryk t as a tt . . .
1<

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kårrestaurangen fått inspiration till dessa
smaskiga. potatisknölar, då d e sett "Ormen
på Hälleberget".
om servitriser som blev bitna i häcken.
.;Jan blev tagen på sängen.
"bag tyckte han var för lite på scen.
.;Hans inte kunde stå själv på densamma.
det tog 20 minuter från 09 till 12:an.
detta säger allt om OKS tillstånd vid tillfället.
SMusK var mycket bättre dan efter!
han faktiskt kissa.de på riktigt men det
syntes inte.
" Men det ska blir bättre ståle i morgon."
Ulf fått skohorn och vaselin av hjälpsa.mnia
kamrater.
airJisiooeft aldrig skickat något ref.ex.
till kungliga biblioteket och att de
vill ha samtliga nummer nu
Jonas åker till Avoriaz för att
slippa se vad som kommer i tidningen

EXAMEN EFTER 87-02-1 1
Kåre Cramfelt
Mats Ek
Elisabeth Hj ä.rne
Anette Christia.nsen
Stig Wolfgang
Per Johansson
Jörgen Michelsen
Ola Mårtensson

E.80
E·81
E.81
E.82
E.82
E.83
E.83
E.83

egen
egen
egen
Tele
Dator
Dator
Dator
Industriell

Citat

IBM ville göra en ekologisk dator.
En sån där som man kan ha tangent
bordet i knät.
G. Markesjö
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OM �· SKA V.f
MEO EN T�EJ.,_·

HÖGNIVÄSPRÄK!

4 poäng och magsår

