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Inledare

Så satt man plötsligt här, ChefsEmit
teur efter ett halvt år på elektro, här
går det undan minsann!
Men fak
tum är faktiskt att redaktionen sånär
som på en emitteur är av årgång -87.
Detta undantag är Claes som redan
är Carakarl. Vidare kan man vid en
snabb blick på redaktionslistan kon
statera att den som vanligt rymmer
ett antal platser till förfogande. Och
vad än värre är, där finns för tillfället
inte en enda E-Osqulda! Dessa bris
ter kan endast nya krafter komma till
rätta med. Allt du behöver göra om
du är intresserad att prata med någon
av oss (mig t.ex. finns på bild i funk
presentationen). Vad kan man göra
då ? Nästan vad som helst! Bara
det finns en viss anknytning till "tid
ningsmakeri". Man kan göra skandal
reportage på fester, skriva, fotografera,
rita fula gubbar, klippa och klistra, fo
tolabba eller något annat man gillar.
Några förkunskaper eller någon erfaren
het på området sen tidigare behöver
man definitivt inte. Se på mig! När jag
kom hit i höstas var tanken att jag ens
skulle vara med och göra en sektions
tidning nästan lika främmande som att
jag skulle börja på Handels ( =mycket
främmande!). Så hamnade man i DoQ
och på den vägen är det. Steget att
börja kan alltså tyckas vara ganska stort
innan det är taget, men är i själva ver-

sättet att få en blyertsteckning snygg i
tryck är att behandla den som ett fo
tografi. Man bör inte heller använda
blått särskilt inte blek- och ljusblå färger.
Nog med om detta. Faktum är att
det droppar in en del bidrag och alla
som varit med och bidragit skall ha ett
stort tack, det är ni som gör eifäsm�,mn
till det den är. Hoppas ni blir ännu fler
i framtiden!
Som du kanske sett har vi i och
___ 5)m du bara vill skriva något i
enmi�mimn , som frilansare så att säga, med detta nummer ändrat layouten en
är också det fritt fram. Om det rör smula. Det kan ses som ett resultat
sig om lite större grejer kan det vara av dels generationsskiftet inom redak
bra att prata med mig eller någon an tionen och dels den nya laserskrivaren i
nan emitteur innan du sätter igång. vaxkabinettet som presterar lite fler och
lnlämningsförfarandet kan ske på flera snyggare saker än den gamla.
Något som alltid är lika välkommet
sätt, dels i brevlådan, röda rummet i
Tolvan, dels personligen, dels via mail men ofta mycket sällsynt är läsarrespons,
på vaxarna. Vanlig text tar vi helst det är viktigt att få höra vad som var
emot via det sista alternativet. Att bra, vad som var dåligt och vad som
ha 'IEXat inlämnade bidrag är inte på kanske saknas. Tidningen görs ju för
något vis nödvändigt, men förstås gan alla på och runt sektionen och . som
ska trevligt för oss om det stämmer emitteur kan det ibland vara svårt att
Överens med en@�i�,mn 's vanliga 'IkX-ning. riktigt veta vad folk vill ha.
Till sist lite om fortsättningen.
Vad gäller fotografier är vanliga svartvita
bilder eller negativ bäst, färgbilder går eifii��l!_�n skall vara elak ! Det ska vara
ganska bra, medan däremot färgdia in rykten, skvaller och skandaler. Cen
nebär lite extra strul och kostnader. suren ska endast kunna drabba__�i1�
Teckningar kan jag också nämna, dessa p.g.a. harmlöshet och tristhet. 61iil!l_fil_R@n
skall helst vara utförda i tusch eller skall vara rolig, spännande och vass.
liknande av det skälet att en tryck Hjälper du oss att nå dessa mål, ska du
press bara ser två färger, svart och få en ännu bättre tidning.
vitt, därför kan det bli vissa problem
med gråa blyerts streck etc. Det enda
ket betydligt mindre. Det lilla man
behöver lära sig (Datorerna och annat)
är inget att vara rädd för, alla kräver
ju sin inkörningsperiod. Givetvis gäller
också den gyllene regeln att alla gör pre
cis så mycket som var och en har tid och
lust med, enda undantaget är väl CE,
men han får skylla sig själv som åtagit
sig den posten.
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Adress:

Ett stressigare nummer an på länge

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Utgivningsdatum:

Claes Andersson
Johan Eriksson
Patrik Lindell
Carl-Mikael Zetterling
Elin Vaxlund

1987-01-29
E-85
E-87
E-87
E-87
E-81

758 50 13
15 27 73
11 93 09
778 13 92
14 17 95

siftiii�icnen
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
800 ex

Nästa manusstopp onsdag 11 feb.

Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas in
senast kl. 12:00 dagen innan, dvs på tisdagen.

Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar för.
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OLA
6-7 maj 1988 arrangeras den 21:a SOLA
stafetten. SOLA samlar varje år en
mängd löpare, allt från elitlöpare till
glada elektriker och fula fysiker. SOLA
är mer än bara en tävling. SOLA
stafettens speciella karaktär är just att
de 10% duktiga löpare som tävlar för
att vinna samsas med de 89% som
deltar för glädjens och känslans skull
och den 1% som är med för att komma
sist. (OBS!! Detta är inte Elektro,
KTH). Det är ingen tillfällighet att en
fjärdedel av lagen kommer tillbaka år
efter år.
Naturligtvis har vi redan anmält
ett Elektrolag. Vi kommer att åka
ned tillsammans i fyra minibussar och
genomföra stafetten. Nu saknas det
bara ett antal glada löpare. Närmare
bestämt 31 st varav minst 10 flickor.
Anmälningslistor kommer att sättas upp
i Tolvan Tisdagen 2/2 1988 kl 1206.
Vill du vara säker på att få en plats i
laget, bör du vara i Tolvan när listorna
kommer upp. Av tradition brukar de
fyllas snabbt.
När vi fått ihop fullt lag så kom
mer vi att anordna en information
skväll där vi bland annat tar in en
anmälningsavgift på 100:- per person
(den kan förhoppningsvis återbetalas
när sponsorpengar rinner in).
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SNO ORD
TJABBA
Jag heter Ulf Rydin och går i trean
och jag har fått förmånen att under
det närmaste året besätta posten som
SNO (StudieNämdsOrdförande). Om
någon inte vet vad en SNO gör så kan
jag berätta att han (eller hon) med
växlande framgång leder teknologernas
kamp för en bättre utbildning här på
Elektro. Till sin hjälp har han stu
dienämden och en hel hord tappra käm
par som bland annat sitter i kursnämder,
instutitionsstyrelser och i linjenämden.
Studienämden kan defineras som de
som har vett att gå på studienäm d s 
mötena, plus d e funktionärer (t.ex kock)
som finns för att arbetet skall flyta
smidigare.
!hopräknat är vi nog uppåt en hun
dra stycken som var och en drar sitt strå
till stacken.
När man är nyvald så gäller det ju
att infira sina vallöften och här är några
frågor där jag lovar (=hoppas) att det
skall hända något såsmåningom.
Kursnämd, men sen då ? Kurs
nämderna fungerar riktigt skapligt
nu men jag tror att det kan bli ännu
bättre, framförallt med uppföljning
av protokollen så att linjenämd och
studierektorer får reda på vad som
är fel.

Kista. I vår flyttar några kurser ut
till Kista, är det bra eller dåligt? Är
fina lokaler, mordern utrustning och
närhet till industrin värt en timmas
resa då och då eller splittras sektio
nen och teknologerna blir vilsna?

Riktigt dåliga kurser. Det finns
en del kalkonkurser på elektro som
borde ryckas upp ordentligt eller
kanske till och med köpas från an
nat håll. Vi måste säga ifrån när
det behövs och jag vet att de som
bestämmer lyssnar på oss.
Hänt sen sist:

På Studienämdsmötet 3/12 pratade vi
bl.a om vad Osquar och Osqulda som
sitter i instutionsstyrelse kan göra. Vi
valdes två nya representanter till lin
jenämden: Anette Karlsson E-85 som
ordinarie och Roger Boden E-86 som
suppleant, dessutom avancerade Ki
Blomquist E-86 från sekreterare till IS
mssa.
Känner du dig fört.ryckt och maktlös kontakta studienämden.

"SNO i orden men liten på jorden"

Eder

Tipsrutan:

Om kursen du går just nu inte funkar eller är usel gör så här:
1.
2.

3.

Sätt dig ner och tänk efter vad det är som verkligen är fel.

Ta kontakt med i någon som sitter i kursens kursnämd (Namn
skall finnas på anslagstavlan utanför El).
Ordna en kursnämd på stubben och skäll lite på kursansvarig.

Jag lovar inget, det blir troligtvis bättre men det blir i alla fall inte
värre.

SNO
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TANK TILL,
BRYT UPP,
SKAPA
Kära sektionsmedlemmar, fr o m
nyår är jag sektionens ordförande, Er
ordförande om ni inte tycker det låter
Utan några egentliga
för familjärt.
vallöften eller motkandidater blev jag
vald på sektionsmötet. Skyll dig själv
om du inte var där.
Jag har många önskningar, en god
portion ambition men naturligtvis för
få ideer om hur sektionen skall verka.
Personligen har jag haft mycket glädje
av sektionen och jag Önskar att många i
framtiden skall få glädjas åt den vänskap
och den service sektionen kan erbjuda
i lika stor omfattning. Vad det gäller
befintlig service och djupt rotad tra
dition är jag Övertygad om att vi just
valda funktionärer skall få allt att löpa
bra och i vissa fall bättre än det gjort
sista tiden, förutsatt ert stöd. Vad vi i
större utsträckning behöver hjälp med
och som är kännetecknande för stu
dentliv är spontana intiativ till nöjaktiga
arrangemang (naturligtvis även intiativ
av mer praktisk natur). Det må vara
en buss som forslar Presquttsgäster till
Kungsträdgården för skridskoåkning, en
Tanqbahr, en julgran eller en skojig gas
que. Roliga infall. Vilja att bjuda
på sig själv och sitt arbete. Elektros
Ordenssällskap (ELO(r)) efterfrågade
det genom Anders Lundquist på nOlle
gasquen, jag efterfrågar det nu. Det
är så lätt att det formlösa och roliga
blir statiskt och slentrian, helt enkelt
förutsägbart. Tänk till, bryt upp, skapa!

NR 1-88
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Det kan tyckas det är slask i given
när en E84'a som både varit sekreterare
och kassör går åstad å blir ordförande.
Måhända sant. Men det beror inte
på att valberedningen bara kände mig
och ett par som sa nej. Det är svårt
att hitta någon som vill ställa upp för
sådant som "bara" betalar sig i er
farenhet och vänskap (inte bara för mig

förstås). Den här gången har det dock
varit lätt att hitta villiga till samtliga
poster. Valberedningen hade ett Över
skott av intresserade. Jag vill dock
ändå hänvisa till ledarsidan i höstens
sista Osqledare. Jag ser fram emot ett
trevligt år med många timmars värv
av varierande natur och jag hoppas
få se många av er på Vårbalen, Es-
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quadern, Presqutten, gasquerna, sek
tionsmötena, studienämndsmötena, i
fadderiet o s v.
Under julen har det varit inbrott i
Tolvan. Tanqbahren, en läskautomat,
två arkivskåp och två dörrar har för
störts. Vi får se vad som går att laga.
Läskautomaten fick kofoten i myntver
ket så den får vi nog ge upp. Bytet blev
ett par hundralappar, ett par hundra i
mynt och, hör och häpna, en säck med
25-öringar. Mig veterligt är vårt källeri
de ända som godkänner 25-öringar som
betalningsmedel. Långnäsa, jag hoppas
de var tunga att bära. Tidigare har en
person ertappats när han skulle "låna"
pengar ur glasskassan och även bryta
sig in i funkrummet. Kära vänner, håll
korpgluggarna Öppna.
Bilen rullar nu som bara den. För
att det ska gå runt krävs dock att den
hyrs flitigt. Den är naturligtvis ett
billigt transportmedel tack vare bl a
Stockholm Energi. När vår Carakarl
väl tagit sig hem från Californiens deka
den ta nöjesliv kommer bokningslistor
etc upp. När ni läser den här blaskan
har nog t o m hans eventuella solbränna
flagnat av. Kopiatorn lever och ni
måste kopiera som tusan för att det ska
bära sig.
Slutligen vill jag tacka min före
trädare Peter Agnvall för ett fullgott
värv. Faktum är att han fortfarande
är bättre än jag, på Ubåt. . Glöm inte:
ta intiativ, · sparka på sovande funk
tionärer, klappa de duktiga på huvudet,
håll snyggt i tolvan, hyr bilen, kopiera,
gå på kårmaskis och presqutt, kläck
ideer, jaga tjuvar, tvivla inte på min
examen, börja bunkra inför Esquadern,
tentera, hitt på nått och, framförallt:
KRAMAS*.
tänk till, bryt upp, skapa

Vaghultar'n

* Speciellt kan Bodil rekomenderas,
hon är jättegosig.
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PRESENTERAR:

DIKTATORN

OCH HANS NÄRMASTE

Hans Höghet själv:

Johan Vaghult

Efter flera års intrigerande inom familjen har
han till sist lyckats få tillräckligt stöd och gripit
makten i en oblodig kupp. Icketrogna famil
jemedlemmar har skoningslöst förpassats till
småposter inom statsförvaltningen eller blivit
hängda i sin totala frånvaro i de fall de haft
sinnesnärvaro nog att fly fältet i tid.
Ser sig själv som en jättelik städmaskin som
skall rensa upp och sparka igång hela rikets
administration efter många års svårt förfall.
Citat: "Nu är jag här, äntligen rätt man på
rätt plats."

Utrikesmfoister:

Sara Mazur

H.H's yngre syster med ett förflutet inom palatsets köksavdelningar. Admin
istrerar bl.a. rikets representation i andra länder. Något fåfäng, kräver ett par
minuter framför spegeln före fotografering.
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Overste Skattmästaren:

Magnus Jacobsson

Bror till H.H, drar utan förbarmande in alla
pengar han kan lägga händerna på, allt för c,ltt
trygga sin eventuella framtida tillvaro. Ge mig
allt dtt har, så har du inget kvar att bekymra dig om !

Förste Pappersmanglerska:

Christina Weckman

Kusin, har alltid papper till hands för att
dokumentera de styrandes ord. Lär ha en något
annorlunda gurka hemma i byrålådan. Något
att ta till när den äkta hälften inte orkar mer ?

Utbildningsminister:

Ulf Rydin

Yngste brodern. Kämpar en vild kamp mot
allt vad stelt utbildningsväsende heter i det hög
och ädla syftet att förbättra skolningen för alla
medborgare.
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Slottsförvaltare:
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Johan "Sug-Epsilon" Gnosspelius

Brorson till H.H. Har som uppgift att vårda och utvidga palatset så det blomstra
som aldrig förr. Problemet med toaletten rapporteras nu ha löst sig. Den har
blivit så ääcklig att ingen törs använda den.

Nöjesdepartementet:

Sara Leggese & Martin Wennberg

Arrangerar med hjälp av en samling PRissar och PRissor allt från sprit- och
sexorgier i vinkällarvalven till den årliga balen på slottet. Håll dig väl med dessa
personer ! De förvaltar allt vad nämn- och drickbara drycker heter.
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Roland Stenberg

En något tillbakadragen personlighet, håller
Ar
mest till i källarregionerna och köken.
bullarna sega, är läsken slut, är glassen varm
och kaffet kallt, då är det här mannen du skall
kasta för hajarna i vallgraven.

A
L
E
N
1drottsminister:

Mats Bergmark

Den ende kvarsittande sedan tiden före det
ärorika maktövertagandet. En stackars blind
idealist som förgäves försöker rikets upplysta
medborgare att besudla sin heder och ära med
sportutövande och spadpoäng .

•
Materialförvaltare:

Peter Andersson

Även kallad Piff till skillnad från Puff som inte brukar kallas detta.
För er som inte hittar nån annan.
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Hovfotograf:

Jan Lindh

Glad knäppgalning som gör allt för att fånga
allt på filmen. Säger sig vara "för gammal för
fjortisar, men femtonåringar går bra".
Citat direkt efter tillträdandet: "Är det någon
som kan lära mig fotolabbet ?"

Vice Slottsförvaltare:

Lena Helge

Papperssamlare:

Anna Odelius

-·

Slottsvårdare:

Karin Hede

Ser något bekymrad ut, är det måntro
uppgiftens allvar och omfattning som
redan börjat ta ut sin rätt.

Betydligt lättare till sinnes.
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Propagandaminister

Patrik Lindell

Ni tror väl inte att jag sitter och hittar på
dumhete1:..�rn mig själv ?
Skriv i

6fillSSIDff8ff? ! !

\
Fordonsförvaltare

Claes Andersson

Sköter och ansvarar för rikets enda
Gröna WV-Vagn (må den snart anta
en ädlare kulör). Skickar utan tvekan
inbetalningskort på 9.80 kr.

Another onc n:des the bus

Osedlighetsminister

Peter Nordin

O.M. Bidrar till medborgarnas totala moraliska
förfall och sprider dessutom skvaller och skan
daler av betydande och komprometterande art.
Detta genom lämpliga bildvisningar å palatsets
cinematografiska institut, tillgängligt alla tider
på dygnet beläget i ornedelbar anslutning till
den allmänna avträdesplatsen.
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Hovnarr:
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M i kael Bäck

Är för tillf'ållet nog mer dragen till kärlekens klockor än stadshusets dito, särskilt
som de förra återfinnes betydligt fårre "miles" hemmifrån.
Uppträder och poserar gärna iklädd endast byxor och väst av skinn samt gitarr
av något slag.

In tro.

Vi är stereotyper. Vi heter Malcolm
och Michel.
Vi ser till att Tolvan
låter. BRA VA' ? Snart har vi varsin
nyckel som ni kan låna av oss om ni vill
använda stereon. Har ni några speciella
Önskemål om skivor som ni skulle vilja
kunna lyssna på i Tolvan så vänd er till
oss. Hittar ni något fel eller har några
andra synpunkter på förbättringar så
dito.

Slutro.

Musikmaskinister:

Malcol m H ardie &. M ichel Bachtair
12
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Hoftorsquarne
-Hej, jag heter Karin! Jag är hoftörsque
(Benämns med fördel även Sugerska i
det hon-könade fallet. CE's anm). Min
farbror har ett akvarium. Min pap
pas sekreterares man har en laxodling.
Jag har beställt Johan Vaghults favorit
skiva. Kom på SM.

( (

- Hej, jag heter Nicklas! När jag var
liten hade vi en katt. Han åt fisk. Jag
har fiskat med metspö. Jag tycker om
fisk. Jag har haft en kanin. Han tyckte
inte om fisk.

\.

'

- Hej, jag heter J ojje! Jag tar inga fenor
att styra med. Därför är jag i Frankrike
nu. Jag bor vid en sjö. Där finns det
fisk. Vi har silverfiskar hemma.

I)

- Vi skall ta hand om Aquarium!

Eftersom Gffii�Stq[&D är den sanningen trogna skriften den är, kan vi inte undlåta att
publicera den förvisso högst otäcka och frånstötande sanningen som man med ovanstående
synnerligen billiga historier sökt dölja:

Hoftorsqarne vakar över vallgrav och ser till att dess fruktansvärda hajar lever i högönsklig
välmåga, främst genom att regelbudet förse dem med lagom kvantitet föda av mänsklig
natur. Om så icke några ex-regenter finns att tillgå i de djupa fängelsehålorna, kan
emellertid du käre medborgare, bli näste man att kastas över murarna som hajföda.
Det enda säkra sättet att undgå detta föga eftertraktansvärda öde är att lämna ett icke
försummbart monetärt bidrag i den vid vallgrav placerade koppen och därefter sätta dit
namn på den tillhörande listan.

r

Nicklas San dholm

George Sandvall
13
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Så har det hänt igen. Ännu en fram
gångsrik organisation har fått känna
på medaljens baksida.
De tidigare
utropstecknen trycktes snabbt ihop till
frågetecken av granskande och milt sagt
tvivlande medierna. Inte mycket blev
klarlagt på den stormiga stämman i
mitten på december. Stora delar av
stämman hölls bakom lyckta dörrar,
men eiftiä!ii_�,mll NÄRINGSLIV kan ändå
tack vare en initierad källa presentera
några intrikata detaljer... Härvan tycks
bräcka alla tidigare med god marginal
och den nytillsatta granskningskommi
ssionen lär få ett styvt jobb. Den tidi
gare ledningen har nämligen vidtagit en
rad suspekta åtgärder.
Själva stämman stördes av en rad spek
takulära uppvisningar för att vilseleda
åhörarna så gott det gick. siföäsi�[�O 's
kritiska källa lät sig dock inte impon
eras av att man t.ex. gjorde både det
ena och det andra på borden (jomän!)!! förskonade ifrån sen TRACK TAPE'S
Allt förflöt ändå relativt lugnt tills det glansdagar. Den avgående ekonomi
var dags för bokslutet... och revisions- ansvarige försökte sedan bringa reda i

berättelsen... Oj,oj,oj ... ! Det visade sig
att någon sådan överhuvudtaget inte
förelåg! Av de två revisorerna var inte
ens någon "stand in" närvarande. Den
ene hade gått under jorden ( åtminstone
tyder allt på detta) och den andre hade
flytt landet! Han uppgavs nu befinna
sig på Nya Zeeland. Tidigare en åtgärd
som bara tillgrips av revisorer i ytter
sta nöd , och som vi här i landet varit

redovisningen av de trassliga affärerna.
Att hänga med i denna karusell var in
gen lätt uppgift, och den försvårades
ytterligare av ett av styrelsens trix.
En hel serie suspekta namnbyten hade
genomförts! F lugan tycks nu ha spritt
sig utanför rättsväsendet.
Efter allt detta förvånades ingen av
att bokslutet var synnerligen luddigt.
Granskningskommissionen utreder nu
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också med anledning av de trassliga
affärerna sambandet med sprängningen
(!) av en parkeringsautomat(!!) på Bri
nellvägen, alldeles i närheten, dagarna
före stämman.
När det sedan var dags för person
valen återkom naturligtvis problemen
med namnbytena. Styrelsen lyckades
dupera stämman, som nyss vägrat be
vilja dem ansvarsfrihet, så till den milda
grad att de i stort sett blev omvalda alli
hop! (Släng er i väggen Folksam!) Bäst
lyckades den tidigare nämnde ekonomi
ansvarige, numera ordförande!

eifiiäsi_�,mO NÄRINGSLIV gratulerar.

JOHAN

fN OFÖRVTSE" I> [)
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Framtidsjobben finns hos

all)

Televerket

�Radio
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
eller N i ls Tullbrink, 08-713 4945
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KAITUM EXTREME
TOUR 1987

Ingen WC, inte ens ett torrdass. På
huk med ett gäng myggor som sällskap.
Så jäla mycket ociviliserad mark.
Bara någon enstaka lapp som inte ens
kan kle sig som folk. Fjellrevenjacka,
är det frågan om nån förbannad center
partist? Rutiga skjortor och bekväma
skor är och förblir UTE. Tråkigt os
mikade e'rom också. Men de verkar i
allafall haft vett att chacka solarium,
och ett par hade faktiskt fattat att
välrakad, de e bara svärmorsdrömmar.
Jag tog i hand me en, han hade valkar
i händerna, gu va eckligt. Å finns
det inte en enda norrlenning som har
ekonomiskt sinnelag? Så jäla mycket
outbyggt och oexploaterat så man får
ribba av att bara tänka på hu my
cke pluring man kan göra här. Finns
de inge malm i rom dä jäla uppförs
backarna? Tänk hur många kontorskom
plex och golfbanor som skulle rymmas
stora att jag blir deprimmerad, inte kan
väl ja va så liten och obetydlig? Åsså
all cellulosa som står här i en jävligt
oanvändbar form och bara väntar på
att bli reklambroschyrer, modetidningar
och annat nyttigt. Å hu många sånna
där kilovolttimmar, eller vad det nu
heter, skulle man inte få ut ur Kaitum
älven? Däm upp, täpp till och torrlägg,
så blir det billigare att köra foodpro
cessorn, solariet och spacefuckkerspro
grammet. Gräjt.
på dessa. oändliga vidder.

Dom e så
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Ge sig ut i sånnt här! Inga shop
par eller schyssta hak, knappt några hus
eller ens vegar på flera mils avstånd.
I en rank jävla kanot. Blir man inte
blöt ovanifrån, blir man det under
ifrån. Ingen bandare eller ens radio.
På kvällarna ska man sitta å snacka,
de e så jobbigt, runt en eld som kon
stant skickar röken in i mina ögon, med
några jäla luffare. I mitt fall hette luf
farna Magnus E85, Anita E85, Per E86,
Anders M86 och Lasseman civil. Ko
mungubbarna i nordans komun skulle
ja också vilja ha ett snack me. Inga
ordnade eldstäder, och än värre, ven får
man konka ihop själv. Jag fick faktiskt
en sticka i min hand, å de kan bli infiam
mekterat. Å maten, i bästa fall kaval
leriets påsmat, men i värsta fall Wasa
loppskäk, uääähg.

En höjdarsemester i Kaitum-älven, augusti 1987.

Vaghultar'n
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SKA V1 LAGA
DATORN ?

HUR

INGEN t<ON"ST. DEN
HAR DATORN HAR
E1T UNDERHALLS 
OCH R E PARATIONSPRCGRAM • • • VI BE
HÖVER BARA FR)IGA
VAD DEN BEHÖVER .
RE:N,q 5CIEN:E ACTION !
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DEN VILL ATT VI
SKA SLAKTA EN GEr·
OCH LAG6A DESS IN
A\,.VOR � TANGENrBOR CEr NAR MANEN GAR UPP.
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TILL ARE
Söndag natt, Vaxkabinettet

Kära mor!
Jag har inte haft tid att skriva något
brev till dig, när jag var i Åre. J ag har
nu kommit hem till mitt älskade Teknis
efter många men och om. Du vet ju att
jag inte är speciellt bra på att skriva
brev, så jag tog REMLE till hjälp.

Torsdag

Vi var drygt 50 st elektriker som åkte
till Åre med tre olika bussar ( 1 stor,
2 mindre). Första överraskningen från
våra rese- ledare, Uffe & Roger (E-86),
var en reiseleiter ( tändare ho,he). Det
är alltid skojsigt med små överrask
ningar när man har tråkigt.
Sedan följde mandariner, satsumas,
clementiner, video (Tillbaka till framti
den, Gotcha) med paus för Tönnebro
värdshus. Vid 24-rycket var vi framme
i Åre. Vi skulle bo på Pensionat Mull
fjället c:a lOmin bussfård från backen.
Installationen skedde m h a en/ett par
öl. Vissa hade med sig en halv bar, de
satt uppe en stund ekstra.

Fredag

Du behöver inte oroa dig, jag hade på
mig långkalsonger, så nu kan du lugnt
läsas vidare. Efter en rejäl frukost hop
pade vi in i bussen och åkte iväg. Alla
satt väldigt sugna på att få åka. Då tog
Roger och meddelade i mikrofonen, att
Televerket Radio hade skänkt en mössa
till var och en. J ubel. Då vi klivit ur
bussen iklädda våra vita overaller, tog
vi ett gruppfoto innan dagens äventyr.
På förmiddagen hade jag trassel
med mina bindningar. Peter Agnvall
och Nenne hjälpte mig. Det var c:a 10
st som väntade på mig, men de vart
inte förbannade, utan var som alla an
dra på Teknis genomschysta. Under
eftermiddagen började vi hitta i pist
systemet. Några misslyckades dock och
fick gå uppför 1000-metersbacken med
snö till midjan.
På bussen hem fick vi resans snygga
tröjor sponsrade av VATTENFALL Då
vi kommit hem, var det after ski, med
gluhwein eller öl. Där- efter vart det
bastu(-rekord 37st) med mera öl. Mid-
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dagen inmundigades m h a ett par
sånger med förunderlig samklang.
Efter den mkt goda efterrätten vidtog
en halvspontan sångartävlan, med en
handfull härliga bidrag. Det vinnande
laget . uppförde en sång med melodin
"de' bar' å åk "' signerad Per W. Efter
detta gjorde folk lite av varje; åkte till
Åre, spelade biljard, blev biljardärer,
pajade köer, lekte charader, hade rums
fest, spelade kort, etc, osv.
Dagens Bjällra tillföll Karin Heden.

Lördag

Förmiddagen ägnades åt skidåkningen i
något bättre väder än fre·dagen. Efter
lunch var det'dags för jättegummirings
tävling med ett 10-tal anmälda par. De
hiskeliga fartena, som uppkom brom
sades av den efter mållinjen enorma
snödrivan. Vann gjorde Johan & Jo
han. Förlorarna hedras dock av sina
helhjärtade bromsförsök. Vi åkte till
15.30, då bussen tog oss hem till af
ter ski, bastu och middag. Under af
ter skin fick medaljörerna sina f i n a
junk- priser. Därefter följde ett sista
nattentjör bestående av Åre, sprit, mer
charader, öl, bygget, öl, korridorsfest,
öl, biljard. Det blev söndag och det
fortsatte som om ingen familj bodde
over oss.

Söndag forts.

Väcktes tidigt, tyckte mitt huvud. Vi
packade ihop allting och åkte iväg till
backen. Söndagen hade det k l a r t
bästa vädret. Somliga fick problem att
stå upp av olika anledningar. Dagen
avslutades med bastu, bubbelpool och
stöl. Det sista för att återställa bal
ansen i levern.
Sen var det hem å hem å hem
som gällde. Vår stora trevliga till
mötesgående busschauffor spettade iväg
mot sydligare breddgrader. Hemvägen
såg ut som ditvägen fast mandariner
blev äpplen. När vi kom fram, gick jag
direkt upp till kabinettet, för att skriva
brev till dig och en artikel till Emissio
nen.
Nä, nu måste jag skriva artikeln.
Där skajag skriva om skandaler, om hur
dålig resan varoch om hur dåliga Roger
& Uffe var som reseledare. Det skriver
jag ,för man vill ju vara säker på att
få en biljett till R E S A N nästa år.
Eventuellt skriver jag om vi verkligen
måste göra en bättre resa nästa år, vad
gäller sponsring- en. Dvs måste vi få
mer och bättre grejor varje år. Till slut
brakar det ihop på något sätt.
P & K

Önskar kontaktbarnet

Kalle

Elektros skidresa tackar:
Vattenfall
Televerket Radio
Nyman &. Schultz Resespecialisterna
Sony
Phihps
.�
SL
Ericsson
Siemens
Statoil
Rydbergs Majonäs
Tandvärnet
PRI PPS
RFSU
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SVEJK !
Hoppas jullovet · har givit nya friska
krafter inför den stundande vårterminen.
Själv blev j�g uppiggad av bland an
nat följande sedelärande historia: Den
nyanställde civilingengören träffar för
mannen på verkstaden för första gången
varvid följande ordväxling utspelas efter
att aktörerna fått veta varandras namn.
Förmannen: Fint! Du kan ta den
här kvasten och sopa rent vid metalla
gret.
Civilingenjören: (harkel..) Jag är
faktiskt civilingenjör ...
Förmannen: (bekymrat) Jaha ... Då
är det bäst att jag följer med och visar

hur man gör.
Hur gick hösten ? Blev det mycket
kvar ? Kom upp till oss - allt går att
reda ut på något sätt, men det brukar
inte bli lättare av att man väntar. Vi
sitter och stämplar studiemedelspapper
för kung och fosterland just nu men det
är ju inget som inte kan vänta till efter
just ditt besök.
Ettan ! Räknestugan har åter kom
mit igång. Info om när och var finns
på anslagstavlan som i höstas. Tyvärr
har det blivit lite knöligt att få in det
i schemat så det krockar kanske med
någon la.b. Vi kommer också. snart att

köra studievanekursen igen. Kom upp
till oss om du är intresserad.
Ex-jobb ! Ni som skall söka Ex
jobb i år kan komma upp till oss och
få ett litet PM om det viktigaste när
det börjar bli dags.
Vi har lovat att fatta oss kort efter
som vi är så sent ute med manus så
manul- serien återkommer till nästa
Emissionen.
Puss till alla och en särskillt våt till
redax som är så snälla och tar in vårt
ohämmat försenade manus.

Tommy, Danne, Karin, Alf

\l
I t•

l
I

21

eifässiiiiiiö

NR 1-88

SMusK Sidan
Gon JULskinka och GOTT NYTT
ÅRgångsvin har inte saknats under
lovet, som har varit en välbehövlig kon
valescenstid .för såväl vanliga, dödliga
Osquar och Osqulda, som for alla Ska
lärer! För de som inte sett, hört eller
känt lukten av några rödgröna uni
former under 1987 års sista skälvande
tid, kan vi berätta att SMusK kämpade
i.appert in i det sista, innan man dukade
under inför julstressen, tentorna och
glöggen. Tilläggas kan även den de
moraliserande effekt, som ett hägrande
jullov har på en hårt sliten studen
torkester i sina bästa år...
Värt att nämnas är den legendariska
och traditionella Skiftesgasquen (läs:
attrappbyte i ledningen), som avhölls
den 4/12 i Uppsala hemma hos avgående
Administrative Direktören.
Numera
befinner han sig för Övrigt någonstans i
Sverige, men det gör detsamma. Nåja,

efter detta, minst sagt, tunga kör, väck
tes orkestern bryskt tidigt på morgonen,
knuffades in i en iskall buss och kördes
vilt sovande till Täby Centrum. Där
hölls den lika traditionella och mycket
ideologiska " sålla-agnarna-från-vet (t )et"
-spelningen.
Nämnas bör här att en anhörig
till en av Skalärerna hörde följande
ordväxling mellan en äldre dam och
någon som kan förmodas vara ett barn
barn:
Damen : Men du, jag undrar om det
inte är en riktig orkester i alla fall.
Barnet: Varför tror du det?
Damen : Jo, men de har ju faktiskt
noter också.

Under sista tentaveckan firades avgående
rektorn Gunnar Brodin med dunder och
brak. SMusK stod för dundret och
en hel del av braket. Att det var E-
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sektionens allra bästa studentorkester
som fick äran att spela, kan möjligen
hänföras till att herr Brodin har en klar
anknytning till Elektro, såsom gammal
E-Osquar och även Skaendare. Numera
kan han också ståta med ytterligare en
ärofull titel. Han utnämndes nämligen
till Hedersskalär och dekorerades, något
som är mycket få förunnat. Om vi
nämner Robert Broberg, så kanske ni
börjar förstå...
Vi vill även passa på att tacka Vat
tenfall och Power Board Stompers för
den kulturgärning som den 10/12 kom
att kraftigt höja ca 510 E-teknologers
musikaliska bildning. Så många var
det nämligen som hämtade varsitt gra
tisex. av SMusK's kritikerrosade Live
LP, inspelad i Wien. Till de som vill
ha ytterligare ex. att ge bort till sina
bästa alt. sämsta vänner, samt till de
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pjäxpannor som missade gratischansen
vill vi meddela att detta stycke svart
vinyl i lyxförpackning nu betingar ett
värde av 50 gucka.
Men det är ingalunda slut på den
ljuva musiken. SMusK ämnar kämpa
vidare mot det musikaliska barbariet,
dock följande den gamla tesen "if you
can't heat them, join them". Den som
någon gång upplevt ett jam med tuba,
dragspel och klarinett förstår. ..
Det kommer dock att vara litet
tystare än vanligt från vårt håll den
närmaste tiden. Detta beror inte på
något nytt revolutionerande student
musikfilter, utan på att vi förbereder
oss för fullt inför den stora

0

VARQUONSERTEN

som äger rum å Södra Teatern lördagen
den 27:e februari, samt för säkerhets
skull även söndagen den 28:e (favorit
i repris). Anledningen till att vi ger
Er två chanser att uppleva detta fan
tastiska spektakel är, förutom vår gen
erositet och profithunger, det jubileum
som firas i år. För exakt 25 år sedan
firade SMusK nämligen sin ettårsdag!
Kom! Se! Lyssna! Njut! Och glöm inte
åverålen!

Priset för en biljett är löjliga 55
gucka. Biljetter köper man hos val
fri Auktoriserad Quonsert biljettförsälj
are (vanligen kallad SMusK:are). Vi lo
var att ställa upp med varm dryck och
extra filtar åt dem som köar utanför
Qlouaquen. Håll även ögonen på
SMusK's anslagstavla i Tolvan. En
liten tävling med fina priser kanske
dyker upp när man minst anar det.
Och så veckans sämsta: - Vad sade
Ego Boy när han blev kastrerad ?
- Va'lack jag blir!
Vi ses på Södran!

Tor I Peden
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Lusse PRe Squtt

'
0

A.rets Lusse Pre Squtt gick traditions
enligt av stapeln i en med bord och
stolar till bristningsgränsen fylld Tolva.
PR som stod fullare, men knappast
fastare än någonsin, kämpade vilt för
att göra kvällen minnesvärd.
Efter viss kalabalik vid placeringen,
satte sig församlingen, och ,.Jan Boivie
inledde sitt hektiska springande mellan
salarna för att hålla sångarandan uppe
under middagen. Middagen ja, rätt

Prisse: Roger den Redlöse

snart började hungriga magar ge hals,
men PR tystade dessa med vörtlimpa
och ost i väntan på den riktiga maten.
Denna kom efter ett litet tag i form av
div. julmat på ett fat (för så mycket
mer var det väl inte ?).
Efter maten uppenbarade sig så
vår Lucia ( Magnus J. E-85) med följe
av tärnor och tomte (Söt lucia, vidrig
tomte). Följet sjöng gott, stundtals
nästan vackert och hade några egna

texter av definitivt grövre kaliber än
orginalens dito.
När kaffet och punchen var till ända
och "andan börjat falla på" blev det
långdans runt granen som avslutades
med en raket. I samma veva ställdes
bidragen i pepparkakshustävlingen ut
på bord kring granen och den enväldiga
juryn klev runt bland bidragen under
ivrigt avsmakande och beseende. Av
trängseln runt borden att dömma var

Carl Nisser börjar få bäsk-abstinens.
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Prisse: Uffe följer Strömmen

tävlingen av stort intresse, eller var det
måhända kylan som fick E-Osquar och
E-Osquarulda att packa ihop sig så tätt.
Prisutdelningen skedde senare in
nomhus och flera pristagare kunde av
hämta priser i form av bl.a. limpor.
Vann gjorde ett litet hus.
Sent, nästan efter festen, höll PR
avtackningsmiddag för Helena Nordstöm
som efter ett år som Klubbmästare
lämnar Över PR's ena roder till Martin
Wennberg E-85. eifiisAi�[�!l tackar Helena
å det hjärtligaste för sina insatser
(fester, punkteringar på Marti n -0. etc.)

Foto : Patrik & Janne Lindh

Text : Patrik

25

efrJssiiim

NR 1-88

Bildanalys och datakompression
vid TTT

Vid institutionen för teletransmissions
teori på KTH bedrivs forskning i digital
bildanalys med inriktning mot tillämp
ning på datakompression för överföring
på digitala nät. Detta har pågått i c:a
10 år, och resulterat i bl.a en algoritm
för kompression av bilder för video
konferens vid överföring på kanaler med
en kapacitet kring 1-2 megabit per
sekund.
Forskningen idag är inriktad mot
algoritmer för att möjligöra överföring
på de allt vanligare 64 kilobit kanalerna,
d.v.s de kanaler som kommer att använ
das för vanlig telefoni. Detta medför då
mycket hårda krav på kompression av
ursprungliga bilddata.
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Om vi utgår från att en bild sam
plas i c:a 200000 bildpunkter och varje
sample kvantiseras i 256 grånivåer d.v.s
8 digitala bitar, samt att 25 bilder
i sekunden skall överföras så medför
detta en datahastighet på c:a 40 megabit
per sekund. Med ytterliggare data
bitar för färginformationen blir kravet
på kompression således c:a 1000 ggr.
Kompressionen kan erhållas genom
att utnyttja redundansen i bilderna,
d.v.s det faktum att saker och ting up
prepar sig inom och mellan bilderna.
Ett exempel på detta kan ses i Mona
Lisa bilderna nedan. Dessa visar att
det faktiskt inte är nödvändigt att sam
pla bilden i varje bildpunkt utan endast
i sådana punkter att den perceptuellt
väsentliga informationen bibehålles.
Denna information är främst bildens
kanter och konturer. Genom att en
dast sampla längs dessa, erhålles bild
A. Bild B och C visar successiva stadier
av en algoritm som rekonstruerar orig
inalbilden från den glest samplade bild
A . Rekonstruktionen innebär i princip
att bilddata interpoleras fram mellan
konturerna. Med denna metod kan
kompressionstal på c:a 80 ggr erhållas
för ansiktsbilder.
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För rörliga bilder kan ännu högre
kompressionstal erhållas genom att ut
nyttja redundansen i tid. Så länge
föremålen i bilden inte rör sig så ändras
inte denna och ingen ny information
behöver sändas. Principen för kompres
sion av bildsekvenser bygger därför på
att endast sända information om för ändringar. Bild D visar skillnaden mel
lan två bildrutor vid olika tidpunkter
och illustrerar effekten av att personen
i bilden rört sig. Som synes är de flesta
bildpunkterna helt opåverkade. D.v.s.
endast ett fåtal bildpunkter behöver
översändas.

...
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För att komma ännu längre i kom
pression kan man extrahera den infor
mation som ligger till grund för föränd
ringen i bilden, d. v .s objektens rörelse.
Bild F visar ett rörelsefält som erhållits
genom att uppskatta rörelsen längs bil
dens konturer och interpolera mellan
dessa. Varje linjeelement i bilden är
en vektor som anger riktning och stor
lek på rörelsen i den punkten. Om
denna information översändes så kan
på mottagarsidan bildsekvensen predik
teras och differensbilden blir ännu gle
sare. (Bild E).

Genom att personen i bilden rör på
huvudet så erhåller detta en hastighet
som är skild från kroppens hastighet.
Med hjälp av det uppmätta rörelsefältet
kan således huvudet särskiljas i bilden
(bild G).
Principen för att erhålla allt högre
kompressionstal är således att med allt
mer förfinade metoder extrahera rele
vant information från bilden och kom
primera denna. Tyngdpunkten i forsk
ningen på TTT ligger därför på själva
bildanalysen och de metoder som an
vändes är desamma som de inom forsk
ningen för ex. seende robotar och au
tomatisk mönsterigenkänning. Forsk
ningen har också stark anknytning till
psykolgi och fysiologi där man stud
erar det mänskliga synsinnet och dess
förmåga att extrahera information ur
bilder.
Man skulle kunna säga att
utvecklingen går mot en bildkodare som
analyserar och beskriver vad som händer
i bilden och talar om för mottagaren
vad den ser.
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Stefan Carlsson
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(Alla småfåglar klara?? )

. -'( �
'9'v

(Aila larn.0Jr tända?? )
(Alright , let ' s go)
HÄJJ!

Det är många som undrar hur man kan
göra en såt1 hi1nla fin maskin som
Ploppanaten faktiskt är . Medan Ni , kära
t±ttläsare, plockar fram indegrad
ientema till pysseibygget , ska vi kika
lite på ett fint brev san inskickats:
"Ploppanaten är lustig. Man kan stå och
trycka tillba1<a godissnasket in i
apparaten så att det blir alldeles
härligt . Det brukar j ag göra. Trixigt ,
va?
Jag tycker för övrigt att Ploppanaten
är trevlig, j ag är trevlig, j ag är bäst
på Teknis , j ag är värd Nobelpris, j ag
är världsstj ärna, j ag är en poj ke på 84
årstider som undrar hur en skrivmaskin
ser ut inuti , oj ! vad med manicker,
hppsn, vd vr dt sm lssnd, clj nv pst
bv dk j fgj j l nlnsl, ks förstår
ingenting, sådärja.
Ewo-Pelle"
Kära Ewo-Pelle,
Det var ett vac�ert brev Du skickat in.
Qn Du läser vidare får Du veta hur man
bygger an sin skrvmskn till en Ploppo
mat .
Redaktionen
Har Ni darnnat av Er gamla Facit nu,
kära ryssläsare , så kan vi börj a :
l . Bryt loss mellanslagstangenten. Det
är här godiset skall karma fram.
2 . Kläm i en Japp bakan valsen.
3 . Vrid fram valsen .
4 . Går det som en vals? Qn inte , tag
ny Japp och gå till punkt 2 ovan .
5 . Då tillräcklig mängd Japp på
tvingats , korrrner strax gotte-gott .
6 . Nu kanner det ut gotte-gott genom
luckan ( fd mellanslagstangent ) .
7 . Er skrvmskn fungerar nu på sarrma
sätt san en riktig Ploppanat , och
den är exakt lika tillförlitlig.
IVEd v&�jeliga hälsningar,
Pong !
Per 'dillars
Ploµp-amateur erernitus
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Nej, detta är i ngen
kontaktannons
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VI LEVER E RAR KRAFTEN
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Tunnelbana linje 11 till Kista, 18
minuter, därefter promenad genom Kista
centrum.
Mittemot Rifa går vi in
genom en svängdörr, passerar en mode
butik och en restaurant. Man skulle
kunna tro att vi är i ett ultramod
ernt shoppingcenter, men vi är faktiskt
i Electrum, ett utbildnings- och forskn
ingscentrum mitt i Sveriges silicon val
ley!

\

I

I
I

\

i!t

-

\

1
l

· !i·

I i

'

=i
f

Påminner lite om Sing-Sing ...

Arkitekturen inuti får Sing-sing att blek
na i jämförelse: marmorgolv, ett flertal
utanpåliggande hissar, balkonger och
gångramper runtom samt glas,_ glas,
glas. Stora glas i alla kontors väggar,
glasade hissar, och minsann, ska det
inte vara fri sikt mot himmelen!
Vi tar hissen till fyra trappor, och
träffar där Henrik Svensson, E-82, som
har jobbat 5 år på Ericsson innan han
blev platschef vid Electrum för KTHs
räkning. Han blir också vår guide under
den följande rundvandringen.
För att få till någon slags kors
befruktningseffekt mellan industri och
skola har Electrum utlokaliserats till
Kista. Bakom forsknings- och utbild
ningslokalen, som vi befinner oss i, lig
ger dels ett företagshotell där elektronik
och dataanknutna företag kan hyra
lokal, dels ett forskarhotell, båda ägda
av stiftelsen Electrum. F örutom KTHs
utbildningslokaler (se nedan) finns här
SICS, Swedish Institute of Computer
Science som forskar inom området da
torvetenskap och artificiell intelligens,
SISU, Svenska Institutet för System
utveckling som forskar inom området
utveckling av Informationssystem, samt
IM, Institutet för Mikrovågsteknik, vars
forskning främst omfattar mikroelek
tronik och fiberoptik.

Mikro får här nya möj ligheter ...

Stockholms kommun kommer att ha
utbildning i Electrums lokaler, främst
ADB-linjen, men även komvux, totalt
ca 240 elever. Från KTH flyttas ELDA
linjen (120 elever), forskarutbildning
och forskning, samt delar av civilin
genjörsutbildningen inom D- och E
linjerna de sista åren (uppemot 150
elever). Man räknar även med att
bedriva fort- och vidareutbildning för
industrin, sk uppdragsutbildning.

Delar av Institutionen för Mikro
vågsteknik, nämligen Avdelningen för
Fasta Tillståndets Elektronik och den
nya Institutionen för Radiosystemteknik
har flyttat ut hit. Så småningom kom
mer antagligen även Institutionerna för
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Elektroniksystemkonstruktion och Dat
orsystemarkitektur att följa dem.
Till en början blir dock inte för
ändringarna så stora. ELDA åk 1 börjar
period 5 i år, och först nästa år kommer
båda årskurser, 2 klasser i varje, att ha
flyttat (totalt ca 120 elever). Period 6-8
kommer följande obl kurser att bedrivas
här: EH 201 Materialfysik (fysik,mikro)
och EH 204 Halvledar- komponenter
Il (samt labbar del I) (mikro). EH
015 Processteknologi, som är en valbar
kurs for mikro, kommer from V9 att
bedrivas tillsammans med utbildning
för industrin.
Trots att man knappt hunnit flytta
in, funderar man på var en filial till
tolvan kan lokaliseras. Dessutom vill
man att SL ska inrätta en busslinje
mellan KTH och Electrum. (John-Olle
Persson lovade det i samband med att
Electrum projekterades.)

Empty rooms . . .

Efter all denna information var det dags
för en rundvandring i tomma, men dock
fina lokaler. Med oss fick vi Bengt
Lärka och Ragnar Arve, studierektor
resp lärare för ELDA-linjen. Vi såg tre
stora och flera små lektionssalar, två
stora terminalsalar för vardera 24 PC/
AT-datorer och flera labblokaler, alla
utan utrustning.
Utrustning för 26
miljoner har skänkts av olika företag,
bla bör Solariet, en terminalsal med
1 0 Sun-utrustningar för CAD LSI-kon
struktion nämnas.
Inredningsarkitekten har av någon
anledning valt att ha naturträbäukar
i alla terminalsalar ( 5-6 stycken) och
sjukhusvitt i lablokalerna. Förutom
Datorlabb, Elektroniklabb och Halv
ledarlaboratorium skall ett Radiolabb
inrättas, med fyra stora Faradays burar
att labba inuti!

I anslutning till undervisningslokal
erna finns pentryn och uppehållsrum
med väldigt praktiska rökbalkonger, där
rökarna kan isoleras. I en bredvidlig
gande flygel finns ett forsknings-biblio
tek, och sist, men inte minst, i ett sep
arat hus inuti huset ligger renrummen.

Renrummet imponerar mest. . .

Klas Edgren guidar oss runt i den fjärd
edel av renrummen som tillhör
KTH, resten tillhör IM. Renrummen har
separat fundament från resten av huset
för att undvika vibrationer från hissar
odyl. Eftersom det inte tagits i drift
än, i väntan på att allt ska installeras,
så kan vi passera fritt in, utan ombyte.
Renrummet och mikrokretstillverk
ningen är egentligen värda en artikel
försig, så pass mycket finns att berätta.
Några intressanta detaljer vill jag i alla
fall nämna.
Alla rummen är satta
under Övertryck, för att hålla smuts
ute. I sk servicefingrar intill lokalerna
återfinns anslutningen av el, vatten och

ventilation, samt även en del skrym
mande utrustning, tex diffusions- ug
narna, eftersom det inte krävs lika hög
renhet här. I ett rum är alla lam
por och fönster gulfårgade, eftersom
framkallningen av mönstret på kisel
skivorna görs här. Med en hall mitt i
med nödduschar och ögonbad, och rum
men för de olika produktionsstegeu ut
åt sidorna, påminner det hela mest om
ett rymdlaboratorium. Att sedan per
sonalen bär vita overaller, skoskydd och
plastmössor, gör inte saken bättre.
Från Asea-Hafo har man fått två
av de fem ugnarna (som för övrigt
förbrukar 100 A trefas/st), men även
en komplett process för framställning
av transistorer. Man hoppas därför att
redan nästa år kunna ha med transistor
tillverkning bland laborationerna för
mikroinriktningen. Även lite mer avan
cerade kretsar kommer man att kunna
tillverka i undervisningssyfte.

Lektionsfritt tis 16 feb . . .

Tisdagen 16 februari samlas all per
sonal på E-linjen ute vid Electrum.
Man kommer då att utnyttja stora hör
salen, som normalt är avsedd för dok
torandseminarier odyl, då hyran är 6000
kronor/dag. Men vid festligare tillfällen
(även föreläsningar med s ärskill t under
hållande föreläsare?) så kan lokalen
användas. Smusk kommer att spela
vid denna lilla invigning. Alla lek
tioner denna dag är flyttade till första
disponibla dagen i tenta- veckan, dvs
tisdag 1 mars. ( Gäller endast kurser
som hålls av institutioner som hör till
Elektro.)
För eirJssi�@n

text: Bellman
foto: Helge
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BOKTIPSET:

AVALONS
DIMMOR
av Marion Zimmer Bradley
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AKTIVA Testar semlor
KRETSAR
av Markesj ö/Hellberg

I

Detta är ännu en bok i elektronik
serien, spionthrillers till högsta pris!
Spänningen är garanterad, när detta
kända författarpar är i farten. Le Carre
och Ian Fleming kan dra något gammalt
over sig.
Berättelsen börjar i Storbrittanien.
Cocom-länderna med USA i spetsen har
utökat teknik-blockaden mot öst, och
numera är det inte bara högintegrerade
kretsar och forskning om supraledning
som är hemlig, utan allt som rör aktiva
kretsar! Man har gått så långt, att de
senaste diod- och transistormodellerna
måste hemlighållas.
Tyvärr har secret service resurser
utarmats, och sekretessen blir bara mos.
Några vanliga felsteg, och Sovjetunio
nens signalegenskaper (som inte är små),
slår till. De värdefulla modellerna stjäls,
fyrpolparametrarna förstörs, och allt
Kvinnorna är fagra, riddarna är går i moll.
höviska och gästabuden är storslagna.
Secret service förstärker sina in
Idyllen är komplett. Men alla är inte satser logaritmiskt, och drar igång Op
ense om att kristendomen bör styra eration Versterkerung. Storbrittaniens
England. Guinevre kan linda Arthur (bin)ära står ju på spel. Man planerar
kring sitt lillfinger, och försöker få hon att invadera Sovjetunionens frekvens
om att fördriva druiderna, och heden område, och vi får följa en reglerad
domen med dem. Morgaine, druiderna ström av förväxlingar, falska tillstånd
och Avalons prästinnor anser att Kung och återkopplingar. Bla blandas den
Arthur borde försvara Avalons intressen, polska motståndsrörelsen in.
då han har svurit en ed vid deras heliga
svärd, Excalibur.
Blodsband styr tronföljden i Eng
land, men släktskapen är invecklade.
Med ingiften hit och dit, och även in
cester tagna med i beräkning, kan en
pojkes död i tidig ålder få makten att
skifta.
Trots att handlingen liknar Dallas
Jag tänker inte avslöja slutet., utom
eller Falcon Crest på bokform, kunde
jag inte låta bli att läsa ända fram att säga att · strömförsörjningen åter
Trots att
till det olyckliga slutet. Författarinnan säkras av secret service.
höll nämligen intresset uppe, alla 946 författarna är tydligt påverkade av bo
sidor igenom. Trots vissa brister i ken De 39 förstärkarsteg en, tror jag fil
berättandet var personteckningen av matiseringen kan bli riktigt bra. Den
här storyn kan ro hem flera feta filmkon
hög klass.
trakt.
Betyg: Knappt godkänt, men har man
Gärna nu under
Betyg: Läs den!
inget bättre för sig under tentaveckan
vårkanten (om ni inte läst den förut).
så ...

denna annorlunda berättelse om kung
Arthur och riddarna vid runda bordet
är det kvinnorna som berättar. Vi
får följa maktkampen i England genom
lgraine (Arthurs mor), Morgaine (A:s
syster), Guinevre (A:s maka) samt Vi
vianne och Morgause (A:s mostrar).
Eftersom de inte deltar i de blodiga
krigen mot saxarna, så skildras dessa
aldrig i detalj. Istället frossar man i
person- och klädesbeskrivning, förbjud
en och även påtvingad kärlek, samt
mängder av dialoger.

-
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BELLMAN.

BELLMAN.
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Semlorna är här! Redan? Ja, strax
efter trettondagen dök de upp i varje
konditori med sj_älvaktning. Kringlans
Konditori vid Ostra Station är bara
ett exempel. Källeriet har dock inte
börjat med semlor (vid denna upplagas
För att utröna om
pressläggning).
uifliiisiuneu ett
detta var önskvärt, gjorde --·-litet semmeltest.

Semlor från fem olika konditorier
inköptes, och ett blindtest vidtog. Men
Alla
vi kunde inte skilja på dem!
smakade likadant. Månne är det så att
de första semlorna i januari, liksom de
första jordgubbarna i juni, är importer
ade från Kanarieöarna.

B
'I

I

Smaken var fadd, nästintill smaklös,
och samtliga var hårda i skalet. Man
delmassan saknade sin förnämliga söt
ma, och grädden var tämligen färglös.
Vår slutsats av allt detta var, att sem
lorna uppenbarligen var omogna! De
har snabbodlats i växthus, och plock
ats tidigt för att klara transporten till
Sverige.

Så vårt råd till källeriet är att vänta
med semlor till en bit in i februari, då de
svenska semlorna kommer (framförallt
de Öländska), eftersom de är Överlägsna
i framförallt smak, men även färg (man
äter ju med ögonen också).

emiiiiöiiiö

Tabellen i årets upplaga av sångartävlan
blev till slut ingen rolig läsning. Elektro
sist...
Sämre resultat har nog aldrig prester
ats:
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SPORT

Sångartäflan 1987
Sektion
Fysik
Maskin
Kemi
Lantmäteri
Flyg
Data
Väg och Vatten
El ektro
Bergs

avd l avd 2
8
11
22
12
16
18
29
27
37
29
40
29
40
34
44
44
53
52

summa
19
34
34
56
66
69
74
88
105

Från finalen rapporterades att man de
nna gång inte lyckats engagera de breda
leden. Något som är av stor vikt i en
genuin lagsport som denna.
-NÄST sist, muttrar kanske en och an
nan ynklig stämma. Då kan jag bara
meddela det att Bergs ALLTID kom
mer sist i denna ärorika tävling. Situa
tionen är alltså allvarlig, och detta har
nu också pamparna å sektionen insett.
Man har inför det nya årets upplaga en
gagerat det kanske något omaka paret
Bäck-Willars som coacher/tränare.

Per Willars, med tunga merit.er i form
av succeer vid Automatunderhållningen.
Vem minns inte "Augustin" ocl1 "Tre
slag i takten" ?

I had skin like leather and the diamond hard look of a cobra

Mikael Bäck, känd för både det ena och
det andra. Mest för en lång rad av
mer eller mindre tumultartade uppträd
anden samt ett sällan skådat självför
troende

Föru tom dessa finns också en hel del
nya talanger. Bl.a. lät nye strängaren,
Nisse Andersson, göra ett. bejublat fram
trädande på förra sektionsmötet.
flfiilS!l�[�!I Sport loYar att. återkonuna före
881201.

JOHAN
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ADA-Gasque 87 1 1 27

Ör tionde året i rad arrangerade
inte alls så osnygga Maskinsektionen
ADA-Gasque ombord på Baltic Star,
Ålandsflottans meste grundstötare.
Martin Bakhuizen och jag var de offi
ciella elekrikema, men utöver oss fanns
1984-års popnOlla, Epstars, förstärkta
av Alfa på sång, och ytterligare tiotalet
elektiker ombord.
Vi vill nog alla djupt bocka och
tacka Maskin för ett suvverääänt kalas
i timmarna 24. Martins och min första
timme ombord gick åt till present
bygge. En orienteringstavla Över Lill
J ans-skogen inkl KTH, några magneter
och en kompass. Som ni såkert gissat
kom kompassnålens röda ände att peka
mot Brasilia medan den vita pekade
mot vår kära Tolvan.
Alla de trevliga människorna var
fångar ombord. Vi hade inget val, festa
eller dö. Efter en synnerligen trevlig
och rolig kväll och natt kom jag vid
femtiden på morgonen till landgången.
Vi låg då i Mariehamn. Landgången be
vakades av en frackprydd yngling med
grav norsk accent. Han krävde legitimation av alla passerande. En täck,
men månne inte så klok flicka hittade
till slut, med gråten i halsen sitt pass
i aftonväskan. Norrmannen var J onas
Gunnarsson. Jonas var glad!
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Till sist om Jonas och mitt vad. Vi
tänkte dela hytt. Den som först fann
någon att möta morgonen med, skulle
få hytten, medan den andre skulle få
sova i korridoren. Tack och lov kom vi
i olika hytter. Dessutom fuskade J onas.
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Han fick, utan att ens visa sig, dela
hytt med den söta främlingen Karin.
Trots detta hade jag fler nya intressanta
telefonnummer med mig hem. Du får
en ny chans om ett år.
ADA var aasballt.

Vaghultar'n
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SKALARmusikkaren

inbjuder till

1988 års

� W li! = (Q) ®® oo ® ©1i! n

a

S ö d ra Te a t e rn

med

lördag 27 februari kl. 1 8.00

söndag 28 februari kl. 1 5.00

Bil jetter släpps i februaris början . Kontakta Henrik Hackwa l l , 2 8 37 6 5 ,
e l ler </okänt TeX-kommando>Per, 8 9 9 4 67 , för infonnat ion .

.. ......·-..·-........ ......·-.. ...... ......................·-..·- .. ........·-.. ·-.. ....
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PEX
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E-Qsqulda !
Nu är det dags igen ! Onsdagen den
1 0 februari kl 1 9 .00 i Kröken hälsar
vi alla tjejer välkomna på middag.
Kostnaden är 80 kr. Sätt in dem på
pg 487 68 56-8 Charlotte Adlen, eller
betala direkt till någon av oss. Före
den 2 / 2 vill vi helst ha din anmälan .
••

VALKOMMEN !
E- 83
E-84
E-85
E- 86
E-87

F red r i ka Szemere
C h a rl otte Ad l e n
C h rist i n a Wec km a n
Ceci l i a S a n d e l l
Eva P reveus
37

27
56
15
712
667

34
05
76
61
63

35
90
06
22
28
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SKVALLER

Enligt välunderrättad källa å Kong
lig Datasektion medelas att en övnings
assistent i elmät gjorde bort sig å det
grövsta for en tid sedan. Assistenten ly
ckades nämligen med det otroliga konst
stycket att fastna med handen i svarta
tavlan. Det gick till så, att assisten
ten som skjutit upp innersta tavlan ville
ha upp den ytterligare en liten bit så
att man skulle kunna se vad som stod
längst ner. Han sträckte på sig och
stack in handen mellan yttre och innre
tavlan för att skjuta upp den sistnämda
en bit.
Det föll sig inte bättre än
att han fastnade. Vad göra? Jo, den
raske assistenten funderade två sekun
der, slängde sedan ifrån sig den digra
bunt papper han hade i andra handen
och befriade sig - allt under muntra
gapflabb från D-teknologema. Så kan
det gå !
Envisa rykten gör gällande att den
otursdrabbade assistenten även är en av
studievägledarm:. Nämligen alfa!
Detta meddelas genom eder trogne
Zpion
( eller var det spijon ) .
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"I kyrkan i Walton finns ett munlås
av Jam. De begagnade sådana förr i
världen för att hålla kvinnornas tungor
Numera har man gett upp
i styr.
försöken. Det började kanske bli ont om
järn, och ingenting annat är väl starkt
nog"
J.k. Jerome

Chalmers
Chufemöres- Ingenjörer
En parallelldator är det senaste
t illskottet i Chalmers datorpark.
Da!orn ska an vändas av en for
skargrupp for att testa nva sätt
att skriva program och organise
ra beråkningar. Datorn består av
1 6 sammankopplade. kraft fu!la
processorer och kostar nära tre
kronor. Rtnt elektroniskt är den
nya masl,.,inen dock inte särskilt
ny.

Bettan kände sig nog en
smula bortkommen på
den där middagen, men
s krattade tappert då her
rarna omkring henne
skämtade. En av dem sa:
- Jag heter Johannes,
men jag är inte döpa
re . . .
Och en annan var lika
rolig:
- Jag heter Per . . . men
det har inget med sankte
att göra.
Så Bettan fann sig för
anlåten att komma med
sitt bidrag. Det blev all
deles tyst i rummet då
hon sa:
- Jag heter faktiskt Ma
ria . . . och det stämmer
inte på mig heller . . .

Kaninte
De flesta trollkarlar i
England brukar som
slutnummer trolla fram
en kanin ur den höga
hatten. Inte trollkarlen
Presto. Hans är stulen
och tio till från villan i
Mansfield.

Mellan la1'an
och utanför

O O Män drömmer dubbelt så ofta som
kvinnor sexuella drömmar - även på
dagen!
Det framgår av en undersökning, gjord
av New York-universitetet. En man har i
genomsnitt sexuella fantasier 4,8 gånger
om dagen.

Professorn under en fö
reläsning till studenter
na:
- Det kanske låter en
kelt det här men , änta
bara tills jag har förkla
rat det.
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En poliskonstapel hade
varit på en glad fest med
några vänner. Det blev
lite för många glas för
konstapeln och ti_an blev
illamående och kräktes
så hans uniform blev
mersölad ordentligt.
På morgonen måste han
ju ge sin stränga hustru
en trovärdig förklaring,
varför han beklagar sig
på följande vis:
- Du förstår, det var ett
fyllo som jag måste ta
hand om i natt när jag
gick hem. Han gjorde ett
våldsamt motstånd, men
inte nog med det, han
spydde ner min uniform
också. Jag ska åtala ho
nom och yrka på minst
en månads fängelse!
- Yrka på två månader
du, svarade hans lagvig
da. Han har gjort i dina
k3.lsonger också.
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EXAMEN EFTER 871124

OLOF MOLIN
CECILIA MALMFORS
LARS-ERIK MAGNUSSON
TOMAS ANDERSSON
JOHAN ÖSTERGREN
KENT NILSSON
CHRISTIAN WEISS
HANS LEVIN
HANNES VÄLIVIITA

E76
E80
E81
E82
E83
E83
E83
E84
E84

TELE
DATOR
DATOR
INDUSTRIELL
DATOR
DATOR
TELE
DATOR
DATOR

Sagt

hittat min Q-medalj ? Jag
tappade den på lussepresquttet.
Har någon

"Jag siktade inte på diket"
CILLA

Helene Salmi

För tunn hetvägg kan släppa
igenom fastlags
buller.

Sångerskan som drar
till sig alla blickar Magneta Fältskog.

- Säg bartendern, vad
kostar ett glas öl?
- 28 kronor om ni sitter
vid ett bord och 14 om ni
står och dricker det.
- Blir det 7 kronor om
jag står på ett ben?

Det ryktas att ...

* alfa har bitit i det hårda gräset . . .
* Metro inte säljer strumpeband, därför tar Per W med sig egna.
* MC springer ut i badrummet så fort hon blir generad.

Namn & Nytt:

Anders Höglund
Granskogsv 12, ltr
162 42 VÄLLING BY
tel 759 90 78

Civ.Ing. Ragnar Kåhre
c/o Pageryd
Årstavägen 66, 5tr
1 2 1 66 JOHANNESHOV
tel 91 64 48
Peter Andersson
Forskarbacken 12/118
104 05 STOCKHOLM
tel 15 20 42

Mats Bergmark
tel 774 71 25
Peter Norman
har numera
tel 30 65 26

* dessutom att någon ofta blir generad.

*

Peter Norman har varit svårnådd på telefon.

* Anna har köpt en kaffebryggare för 279:-

* TDS (TTDS/TTS) har köpt en kaffebryggare for 50 000:
* Bettan har fuskprickar.

* Carinas BMW har ett bra baksäte.
* NyårsMB R var rykandes dock ej i bastun ( vet han var den ligger ? )
* Klassas hon som tung eller lätt Yamaha ?

RIS

* Till efrJ§_filmm11 som inte publicerat ris &
ros på länge.

- Är ni den nye? Då
kan ni börja med att so
pa på lagret.
- Men jag är ju ingen
jör.
- Då skall jag visa er
hur det går till!

Dömdes till elektriska
stolen - lämnade in
anodeansökan.

ROS

* till

&

lifi'Jij�@ll for att motsatsen nu ar
bevisad.
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