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Ja, ibland hjälper det inte hur långt
ner man sticker fingrarna i halsen, det
kommer ändå inget. Klockan är mycket
och efter att redan ha skrivit tjugofem
block text på raken, är det inte så j-la
lätt att komma på någonting mer! Men
lite skall jag väl kunna pressa fram i alla
fall.
Det är kul att vara CHE! Efter
förstanummrets magra redaktionslista
har ett flertal hoppat på, vi är nu så
många att det är riktigt skönt.
En liten blessyr var Elektros dam
middag som RWdR.filP.!!!!11 missade kapitalt
trots annonsen i förra numret. Jag
vill dock påpeka att om man Önskar
bevakning från 6WdSfilP.!!.�11 så är det bäst
att säga till, och helst i så god tid som
möjligt.
Så fick jag åter en gång lite bilder
från det "icke redaktionella hållet" för
publicering, tack för dessa, problemet
var som vanligt tidpunkten för inläm
nandet. Jag fick dom onsdag kväll.
Här nedanför står det "Bilder som skall
med i aktuellt nummer lämnas in senast
kl 12.00 dagen före manusstopp dvs.
tisdagen" detta står inte där för ro's
skull utan för att vi skall hinna göra
bilderna och skicka dem till rastrering
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på tryckeriet. I det fall bilderna är
färdiga att rastreras (vanliga svartvita
och fårgkort) måste vi lämna dessa
på tryckeriet på Onsdag eftermiddag
för att vara säkra på att få rastren till
helgen så vi kan klistra hela tidningen
utan strul.
Nu har den nya Esquaderstaben
börjat arbeta. Den är t.o.m. nyare och
fräschare än eiiii§liiöiieil 's redaktion, bara
E-87:or. &iiiiii.[!]gjl�iiknar ju sedan detta
nummer även en E-86:a som tillhörande
red. Som sagt Esquadern på gång,
men ett litet varningens ord skulle jag
vilja framföra, förra årets stab lade ner
ett mycket stort arbete på Esquadern.
Så även om årets gäng är ett piggt
ett ska ni inte förvänta er vad som
helst. BirdSfil� önskar dock lycka till
och hoppas på en härlig vecka till sjöss.
Nu när jag inte brett ut mig så my
cket (Bara två spalter den här gången!)
tänkte jag att vi skulle prova med en
liten ;innehållsförteckning i den tredje
spalten. Och så till sist, tycker ni något
är bra med BirdSJi.iP.��11 dröj då inte med
att tala om det för oss, är det något
som är mindre bra går det utmärkt att
språka (verbalt alltså, inte skriftligen!)
med vår brevlåda i röda rummet.

eirJR!iP.!!!!11 nr 3 1988 Årgång 23
Utgivningsdat um:

1987-03-24

Med mer kultur än någonsin
Släng er i väggen, Osqledarredaktörer!

Mats Bengtsson
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Nästa manusstopp onsdag 20 April.

Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas in
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar för.

Framsida: "Tryck" av Johan Söderqvist från Liljevalchs
vårsalong.
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Bästa sektionsmedlemmar

Under förra perioden hände för my
cket roligt. Det upptäckte jag i ten
taveckan. Kårmasqueraden t ex, var
ett höjdarkalas utan motstycke, tack
till er som bidrog till detta. Kära
vänner, om ni är kvar om två år, missa
inte nästa Kårmasquerad. Ett gott
presqutt-intiativ av Per och Micke.
Tyvärr var jag tvungen att försvara
Elektros färger i Rinkbandy (seger!!)
under presquttskvällen. PR är säkert
öppna för fler ideer.
Funkrumsdörren, symbolen för cli
quens existens! "Där bakom sitter de
och beundrar varandra." Under min tid
på Teknis har jag haft så mycket roligt,
lärt mig så mycket utöver kurserna
och lärt känna så många människor.
När jag nu, tillsammans med Malcolm
Hardie, "'Ola Aglen och Jan-Ove Matts
son, skall utgöra valberedning kommer
jag säkert att i första hand fråga per
soner jag träffat och som gjort gott in
tryck på mig, om de vill sköta en funk
tionärspost under hösten. Motsvarar
de det första goda intrycket kommer
vi kanske trivas mycket bra tillsam
mans och några kommer kanske börja
umgås helt privat även utanför skolans
väggar. Så uppkommer diquen. Man
jobbar tillsammans, lär känna varan
dra och trivs. F örhoppningsvis skall
det när ni läser det här komma upp
en lista över valberedningens förslag
till nya funktionärer, med utrymme för
egna nomineringar. Det skall inte vara
självklart att valberedningens förslag
väljs.
På sektionsmötet (SM) den 23/2,
som för övrigt blev en kort historia,
diskuterades, på förekommen anledning,

huruvida sektionen skall betala förlust
arrangemang i privat regi (men givetvis
för E-teknologer) eller inte. Om ni skall
ordna kalas och är osäkra på ekonomin,
rådfråga PR, de har liksom rutin. Om
ni behöver ekonomiskt stöd eller säker
het måste ni be om det före, annars
kommer det bli tvärnobben.
Tack vare ett osedvanligt gott re
sultat i höstas kommer vi att få osed
vanligt gott kaffe i Tolvan. Källeriet,
med Roland Stenberg i spetsen, har
införskaffat en ny kaffeautomat av den
typ som finns i Sing-sing. Det är en
mycket dyr maskin, men tack vare ack
umulerade vinster under årens lopp har
vi r�? med en sådan här investering.
Aven Tolvan skulle behöva vissa
investering. Utöver en uppryckning
av den allmänna ordningen innan vi
återupptar, efter flera månaders up
pehåll, kontakten med lokalvården,
skulle lite färg och några nya möbler
behövas. Om någon har en gammal
soffa (helst bäddsoffa påstår Skaende
riet) eller någon annan möbel till övers
kan ni kontakta Tolverichef Johan Gnos
spelius för en donation. En restaurering
kräver arbetsinsatser från många. Några
somrar har en hög teknologer träffats i
mån av tid för _att snygga upp i Tolvan
och samtidigt umgås i goda vänners lag.
De vore roligt om så kunde ske också i
år.
Overallerna, våra kära sparkdräkter!
Overaller är nog bra, men jag tycker att
man skall använda dem med urskiljn
ing. När jag härom veckan var på
kalas i Medicinska Föreningens lokaler
höll jag på ruttna på några jurister och
ekonomer. Närmare hundra gäst.er satt
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festklädda till bords med dessa katter
bland hermeliner. "Kan du laga min
bil se'n, du ha ju ändå mekaråvärålen
på're", sade någon. På rena studentkör,
t ex i tolvan eller under Quarnevalen,
har overallerna sin givna plats, men
urskiljning kära vänner, urskiljning. På
squtt och andra mer eller mindre öppna
tillställningar uppfattas lekpyjamasen
som astöntig, främst av många utom
stående. Det är en fråga om vett och
etikett, och kanske också en fråga om
distans till det utpräglade studentlivet.
Vårbalskommitten (VBK = Sara
Mazur (sammankallande), klubbmäst
arna, Frequensnormal Jan Bojvoj, Fan&
Rått Fredrik Arinell och sekreterare
Christina Weckman) jobbar nu inten
sivt. Som ni vet går vårbalen med
kringarrangemang av stapeln 28/4-1/5.
VBK behöver många till hjälp med bl
a mottagning och logi av gäster, ordna
stugkalas, punschorientering m m. Bor
du någorlunda centralt och har lite
golvyta över vill VBK att ni huserar en
eller två gäster ett par nätter. Gästerna,
som kommer från Chalmers, Linköping,
Trondheim, Helsingfors och Loooond,
skall mottagas på ett studentikost sätt,
gärna ska vi spela dem ett spratt. Håll
ögonen Öppna för biljettsläppet. Först
till kvarn får först mala!
Det är inte bara dags att leta frack
eller sy balklänning. Det är dags att
börja bunkra inför Esquadern. Viktiga
saker!
Lev väl

Vaghultar'n
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på er! Om ni tycker att enuss1onen
kommer ut sällan så börja skriva själva,
(gör det annars också) då kommer ni att
märka att det är manusstopp var och
varannan vecka och att denna utmäkta
tidning troligen inte görs på en kaf
ferast. Har ni förresten lagt märke till
att TET numera har öppet alla dagar
och dessutom under två raster? -det är
studienämdens förtjänst, bara så ni vet.
Tycker ni att kurserna ligger rätt i
ettan och tvåan?
Läro- och Timplanen för åk 1,2 och
3 skall ses över, den gjordes om för
två år sedan inför 180p-omläggningen
och behöver kanske finslipas lite till.
Berätta för mig eller någon på STVLE
om vad som skall ändras så fixar vi det
till nästnästa år. (nja riktigt så enkelt
är det inte)

ELEKTRO FLYTTAR

'•

Visste ni det? Väster om Drottning Stefan Lundgren E-85, Anette Karlsson E -85, Ulf Rydin E-85, Martin Bakhuzien
Kristinas väg bortanför kåren och provn E-84, Robert Ekengren E-87, Claes Ahlin E-87
ingsanstalten skall det byggas E-hus.
Det första blir klart någon gång 89- TILL SIST
90 och då är det tänkt att Elmät och
1. 700 000
TET skall flytta dit. Såsmåningom, om En spännande tävling:
2. 7 000 000
det finns pengar, blir det fler hus och
A. Gissa vilka av dessa frågor som
3. 10 000 000
en matsal och det är tänkt att Elek
är autentiska tentafrågor i telesys
B. Hur många procent av frågorna
tro till sist skall lämna området runt
tem mindre kurs
på sista tentan var nya?
borggården·. Varför? Jo som ni säkert
1. Vilken radie har banan för geosta (ledning A. minst 2 %
märkt är det för trångt nu, lärosalar
tionära satelliter?
B.< 20 % )
och lab räcker inte till, dessutom är
1. 36000 km
De 10 först öppnade rätta lös
alla institutioner trångbodda och det är
2. 72000 km
ningarna vinner en gratismiddag
slagsmål om varje litet skrymsle.
3. 18000 km
i tqlvan (På nästa ESN-möte).
I huset runt borggården skall det
2.
Hur
högt
är
kaknästornet?
kanske bli ett matematikcentrum gemen
ALLRA SIST:
samt för KTH och universitet. Dessu
1. 123 m
tom finns det också ideer om slå ihop
VAR GLADA
2. 155 m
fysikinstitutionerna här och på univer
ÄT INTE FÖR MYCKET ÄGG
3. 178 m
sitetet till ett fysikcentrum, som kan
3. Vilken är den vanligaste färgen på GÅ PÅ NÄSTA STUDIEN ÄMDSMÖTE
hamna vid Albano eller på universitetet.
telefoner?
Hälsar
Uffe Rydin
Vi får se hur det går, sådana saker
4. Vad betyder FDB, ADU, TTS?
SNO
kostar pengar och det brukar det ju inte
5. Hur många telefoner finns det
"För sektionen mot tiden"
finnas så gott 0111 på högskolan.
Sverige?
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Den här gången blir det inte någon
manual för vi kom inte på något nyt
tigt att skriva manual om. En liten
påminnelse bara; Ni som söker eller gör
exjobb kan komma upp till oss och få
ett litet ex-jobbs-PM.
Efter den avslutade ansökningstiden
för IAESTE-praktik ahr vi på stvl fun
derat på om det inte skulle vara intres
sant för dem som skall åka (och andra)
om det ordnades någon kvällsträff där
IAESTE-praktikanterna från förra året
berättade lite om sina erfarenheter från
respektive länder. Detta fordrar dock
att ni som var ute förra året hör av er
så att vi får veta vilka ni var. Kom upp
och berätta så får vi se om vi kan hitta
ett lämpligt datum.
Även om man inte kan se det ute
just i skrivandes stund kommer våren
krypande. Det bubblar i blodet, man
börjar hävda revir och får lust att sjunga
och bygga bo. Det är vi den här tiden

Nr 3-88

Hej igen

'

•

det börjar bli dags att tänka över valet
till nästa årskurs om man går i trean
eller fyran. Blanketterna för val kom
mer att finnas färdiga lagom till pe
riod 8's början efter påsk och sista
inlämningsdag blir måndagen 2:a maj.
Eftersom tvåorna inte väljer inriktning
till trean kommer de traditionella in
fomötena om inriktningarna att utebli
i vår. Möjligen kommer ett litet info
om kurserna i trean om vi kan hitta
en lämplig tid. Lämplig tid finns redan
bokad, genom elevtimmarna, för en dy
lik info om tvåan för ettorna.
Efter vår kommer sommar och efter
sommar kommer omtentaperioden. I år
tar sommaren slut den 22/8. Följande
tabell berättar mera.
22/8

Omtentaperioden börjar och
varar i två veckor. nOllan
kommer och påbörjar
inledande kursen.

5/9
Period 1 börjar.
19/12
Sista tentan före jul.
17/1 -89 Period 5 börjar.
21/3 -89 Påsklovet börjar en vecka
in i period 7.
V årens sista tenta.
4/6 -89

Som ni ser kommer vårterminen att
sträcka sig ända in i juni vilket är
ovanligt och kan vara bra att tänka på
när man söker sommarjobb tex. Den
som behöver mer data får komma upp
till oss och fråga men det är ingen ide
att ni frågar efter schemat för hösten än
på ett tag.
Förberedelserna inför mottagningen
av nOllan har redan så smått kommit
igång. E-87 kan nu börja tänka efter
vad som var bra och vad som bör ändras
till -88 så. kan det dryftas på den kom
mande fadderkonferensen.
E-86 kan fundera över det fina er
bjudandet på annan plats i denna tid
ning.

HA DET GOTT !
Tommy, Danne, Karin, Alf

Jo, visst blir listorna snyggare om du
drar ut dem på lasern, och visst vore
det kul att dra ut en extra uppsättning
av den där inlämningsuppgiften och
kanske borde du ha den där formatfilen
på ett snyggt papper.

Visst, men tänk på att detta eviga
lasrande tar en ansenlig datorkraft (läs
tid!) i anspråk, och att köerna snabbt
växer. Det ter sig ganska onödigt att
dra ut en programlista på lasern. Du får
det ju lika snyggt (nästan!) på facitskri
varen och dessutom sammanhängande!
(Det går att riva isär)
Jobbar du med långa texter, rap
porter, brev etc vill du ju så klart ha
ut dem så snygga som möjligt. Det
brukar emellertid ta ett tag innan de ser
ut som du vill, speciellt med 'TEX· Ett
hett tips för att slippa drivor av onödiga
utskrifter av din 15-sidors rapport och
sura miner från andra köande rapport-

skrivare är att utnyttja DVIV som tidi
i
gare beskrivits i Rl "tisii_q!!.f!n nr3-87. En
uppfriskning är på sin plats.
DeVice Independent Visual..

När du vill ha reda på hur texten
tar sig ut dvipsar du inte din .dvi-fil.
Istället skriver du " dviv" och därefter
filnamnet. Det börjar hända saker på
skärmen. Svara RETURN om datorn
vill det. Snart har skärmen lugnat sig
och maskinen vill ha ett kommando.
Börja med att välja vilken sida du
vill se genom att knappa in en siffra.
Det rasslar till på rutan, men det ser
inte alls ut som du har tänkt dig.
Det beror på att texten är " aningen"
ihoptryckt.
Datorn vill ha kommandon!
Med h och v plus en siffra rättar du till
" ihoptrycktheten" i horisontal- respek
tive vertikalled h3 och v3 (med retur
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emellan) kan vara lagom. Desto mindre
siffra, desto större text. Nu ser det
kanske bättre ut, men det ser ut som
om lillebror har stavat. Bry dig inte
om det!
Med u, d, r samt I förflyttar du
dig meddelst ett numeriskt argument
(siffra!!) upp, ner, åt höge� samt åt
vänster på sid.an. Ett annat väldigt
praktiskt kommando är ? , som ger dig
allt som är värt att veta om DVIV. (På
hackerspråk, men ändå ... )
DVIV klarar inte av att rita upp
några häftiga fonter, men det brukar
inte vara det som är problemet utan
snarare var på sidan bokstäverna ham
nar med alla hopp, specialare och mar
gineringar... Detta går alldeles utmärkt
att få en blick över med DVIV och så
slipper du ju laserkön. Du också.
Lycka till och mycket nöje!

Johan

Nr 3-88
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OL, OL, OL och mera OL ...
... handlade det om när Valhall och PrU
arrangerade TM i ölhäf häromsistens.
Att stå på scenen en afton som denna
hör nog till de saker som endast upp
skattas av de sanna entisuasterna. Pub
liken däremot var både månghövdad
och bred.
Först ut var backhävarna, med var
sin back ljummen folköl och kvällen
framför sig, satt de där, två och två på
en egen liten scen utmed ena långsidan
av lokalen, li.te i skymundan kan tyckas.
Men å andra sidan, vem vill stirra sig
blind på en lång rad människor som
vardera försöker få i sig 4-5 liter avsla 
gen, ljummen öl utan att spy? Sålunda
föll backhävarna ganska snart i glömska
under det att de övriga grenarna av
verkades på stora scenen, ända tills det
jublande glada D-laget hoppade upp
på scen och klämde de sista centili
trarna backöl mitt under pågående häv.
Emellertid gjorde ett tag också VoV
anspråk på den ärofulla segern, men do
marna fastslog att Data var det seg
rande laget. Tiden blev utmärkta 42:55
min.

Fysiks Yngve i god vinnarstil.
ölet i de rätta E-fälten denna gång och
mästerskapet stannade alltså i Fysikägo.
llWaiäsi�,mR och sakkunnig förklarar det
skedda med en tillfällig formsvacka och
ojämn öltemperatur.
.
Damerna står inte herrarna långt
efter. Till final gick Kicki (D) och
Lena (V) sedan Elektros Anne Pekula
oturligt snuskat bort sig i grundom
gången, Anne kom emellertid igen lagom
till stafetten, men mer om det lite
senare. Segrande ur finalen gick då
istället Kicki med tiden 5.0 s

I

Robert As var konferencier.
I flaska var striden hård och jämn
in i det sista, till final gick "Torbjörn
As, regerande VÖM-mästare och Fysiks
Yngve, tillika regerande TM-mästare.
Läget var ovisst ända fram till sista
finalhävet. Men tyvärr flödade inte

Kicki klarar flaskan.
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Torr i trupe11, Torbjörn ?

Nr 3-88

Häv modell Rambo.

Inte lika gott som äggtoddy förstås.

För att lätta upp mellan tävlings
momenten bjöd Valhall på en rad gy
ckelhäv av det lite lättsammare slaget.
Inspirationen tycktes hämtad från både
när och fjärran, även om enlitersflask
hävet inte hade någon riktigt giltig
ursäkt. Annars visade sig Valhall väl
bevandrat med "kulturen", ett siame
siskt tvillinghäv till Kårspexets ära,
och ett ägghäv (sex råa hela ägg i ett
glas!) till Rambo's dito. Vidare invi
gningshävde man sin nyinköpta "Yard
of Ale" ett glas, ca en yard långt, for
mat som en tratt med en kula i ena
änden som kan bjuda hävaren på en
rejält blöt Överraskning, vilket Valhall's
Purjo också fick erfara.
SÅ till de tunga klasserna, sejdel
Dam - halvliter och Herr - liter. I damk
lassen gjorde Lil (L) och Ullis (B) upp
om segern som tillföll den senare. In
ger E-87 noterade en meriterande tred
jeplats bara några få hundradelar efter
finalisterna, detta praktiskt taget utan
någon som hellst träning! Vad månne
detta bliva? undrar Aifii�si�g_gn med för
hoppning inför framtiden.
Herrklassen var den absolut ojäm
naste av grenarna. Mycket snart ut
kristaliserade sig ett par tävlande ur
mängden. Favorittippade Taggen (E)
sopade nästan rent hus med konkurre11.t
erna, enda nämnvärda motståndet kom
från PeO (F). Denne PeO som nog till
sammans me�,-��ävare Janne (Val
hall) enligt Bfl'dRff!qqgn stod för kvällens
största prestationer. PeO hävde näm
ligen fem sejdlar inom en ganska knapp
tidsram då han p.g.a. ett tekniskt
missöde fick göra om ett av sina fi
nalhäv och då satte nytt personligt
rekord i detta hans troligen sista fram-

Klunk klunk klunk...

Domarna såg nyktert på tillvaron.

Taggen vänder ut och in på sejdeln.

trädande å Teknis. Vann gjorde dock
Taggen som i sista hävet noterade 4.0
s men tyvärr snuskade aningen för my
cket och "fick nöja" sig med 4.5 s.
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Tar det alldrig slu t ?

Till sist stafetten som utvecklade
sig till en riktig rysare. Finalister blev
Elektro genom "Torbjörn, Anne Pekula
och Purjo och Väg och Vatten. Inför
sista finalhävet ledde VoV knappt, men
i sista fick Elektro en än bättre tid, det
gick ett sus genom församligen och efter
mätning av kvarvarande öl stod lagen
med samma bästatid! En koll bland de
tidigare tiderna visade dock att VoV's
andratid var ,bättre än Elektro's och
därmed utslagsgivande.

Årets TM i ölhäf blev ett, i mångt
och mycket, lyckat arrangemang. Såväl
arrangörer som tävlande gjorde ett gott
jobb och vi slapp de stök och bök och
de väntetider som tidvis sägs ha präglat
dessa tävlingar. De flesta åskådande
(varandes såväl ölfanatiker som "van
liga") torde ha gått hem nöjda denna
kväll vare sig Osqledaren & Hr Su
perred. var det eller ej.

Patrik

emissiiffieB
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FLAS H ! FL AS H ! FL AS H ! FLAS H SMAK:

Det rapporteras att Aqvariums riktige
karl, kampfisken Dolph (blå med långa
fenor!), har fått en gemål och kvinna,
kampfiskan Grace. Grace har haft lite
instabilt humör och hållit sig gömd. PRISVÄ R D H ET:
Med lite tur kan man dock få se Grace
på provturer i Akvarium. En odis
kutabel sevärdhet är Dumme Dolph
spännande sig framför spegeln, i syfte
att impa på sig själv. Ja se karlar!
Undervattenstelegrafen har bubblat
om att Akvarium snart kommer att in
vaderas av nya undervattensdjur. H åll
extra god utkik på Pre-squttet 25 / 4.
Vi hoppas givet vis att alla skall rusa Vin: J u ran-Con Sec 1986
till Akvarium och hälsa dem hjärtligt Ovanstående vin är klart studentvänligt
välkomna.
till pris (och smak?). Ynka 37 SEK för
en flaska. Vinet är något omoget och
STO P ! STOP! STOP! STO P ! har inte så kraftig smak. Det är gan
ska torrt och kan med fördel drickas till
Ämbetet samlades även efter välförättad mildare fiskrätter. Ett trevligt " mitt-i
och oförättad Mat-met att njuta av veckan-vin " . Vi ger vinet:
Livets och Havets frukter. Denna gång SMAK:
utprovades en liten sommarprimör,
något att romantisera i bersån med.
Givet vis förtärdes jästa drycker av trans
parent karaktär. Vi tycker:

Vin: Tokay-Pinot-Gris 1 986

Ett gott och trevligt Alsace vin. Pas
sar utmärkt till lax då det har en
kraftig men inte påträngande smak och
doft . God och markant fruktsmak med
utpräglad friskhet. Det enda som är
lite trist är priset: 61 SEK. Flaskan är
vacker att se på, ej systemets returglas.
Mycket trevligt vin att fira en tenta
med i vår. Vi ger vinet:

iiiQV
iiiiV

P RISVÄR D H ET:
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Ämbetets sommarlax
Denna laxrätt är lätt att laga och inte
så tidskrävande. Resultatet blir alldeles
utmärkt, i synnerhet om ingredienserna
är färska och självfångade. Citronsåsen
kan med fördel anpassas till rådande
väderlek, serveringstemperatur = 1 /
utetemperatur. Skärgårdsveranda är
givetvis ett bra alternativ till Karins
kök. Vi ger rätten:

SMAK:

PRISVÄR D H ET:

w

?:{
Recept på Ambetets sommar
lax ( 4 pers )
Ingredienser:
4 skivor lax
4 dl fiskbuljong (ej kokt på laxben)
2 dl torrt vitt vin
4 dl vispgrädde
1 äggula
1/2 citron
500 g bladspenat el. mangold
Kokt potatis
Grönsallad

Nr 3�88
- Koka upp lätt saltat vatten i en STOR
gryta.
- Dela laxskivorna på mitten, lägg i
dem i det kokande vattnet. Låt sjuda
i 12-15 min. Prova om skinn och ben
släpper.
- Gör (lös upp) fiskbuljongen och koka
upp denna. Häll i vinet och koka bort
hälften.
- Ta kastrullen av spisen och rör i gräd
den, äggulan och saften av citronen.
- Värm upp utan att koka. Krydda
med salt och peppar och egna impro
visationer.
- Om såsen skall serveras kall borde du
ha gjort det här för länge sedan.
- Hacka spenat el. mangold. Bryn
(stek ej) i stekpanna. Krydda med
salt och peppar.
- Täck botten av ett serveringsfat med
grönsakerna. Lägg på fisken och häll
såsen Över. Om såsen är kall kan
det vara lämpligt att servera denna
separat.

At och njut och titta på solnedgången
(TV:n ?)
Hoftorskämbetet hade denna gång
två medhjälpare, sekreterare och soft
drink-representant, även känd som vice
källarmästare (läskautomatskötare).
Båda dessa medhjälpare snyltåt friskt
men vice KM bidrog med en utprovning
av månadens läsk.
Segrare i denna utprovning blev
Apotekarnes Ananas/Grape. Denna
sötsliskiga gulaktiga dryck luktade och
smakade betydligt bättre än sina med
tävlare. Förutom att den är drickbar
så torde den vara bra som groggvirke,
något vi inte provat, men tankbaren
finns ju.
Månadens läsk finns att köpa i läsk
automaten å 12:an i period 8.
Spring och köp!

HOFTORSKÄMBETET
Två NAND-grindar (TTL) var ute och
gick. Plötsligt blev den ene påkörd var
vid ena ingånsbenet gick av. Då ut
brister den hela NAND-grinden:

-!{om nu inverteraren så går vi !

En känd amerikansk dirigent fick sig en
gång en elektrisk stöt. Han överlevde
emellertid. En av hans musiker kom
menterade händelsen:

Med anledning av
Pre-Squttet den 26:e Februari vill vi hävda följande:

- Intresset för "teknolog-PreSqutt" är stort, i motsats till de alltför gymnasie
infekterade Pre-Squtten som då och då förekommit.
- Overall och Smeck används alltför sällan, och overalls-kalas för vanlige teknolo
gen är så få, att denne understundom kompenserar detta genom att ta i i Överkant
då sittning hålles så att kalaset blir svinigt.
- Du som läser detta studerar vid Kungl. Tekn. Högskolan. Vi teknologer brukar
upprätthålla de akademiska festtraditionerna med dryckenskap med finess samt
sång.
- Denna fina tradition torde lättare kunna fortleva om antalet ej drängiga overalls
kalas ökades för Dig som studerar på E.
- De flesta Elektriker skaffar sig en overall tidigt, i tron att få full användning
av den. Tyvärr hänger dock flertalet overaller hemma i garderoben och ruttnar
ikapp med 12:ans toalett.
Käre E-teknolog:

* Tag fram overallen, sångboken och det glada gasquehumör Du fick inpräntat
under nOlletiden.
* Kom på Pre-Squtten varannan fredag, ät en bit, ta en öl, SJung och träffa
se ktionskamrater under enkla former.

* Pre Squttisvinum Ptt. kelarium - Pro Disciplinus Gasqueianum *

1Jw\f.

-He didn't die because he is a poor
conductor.

Varför tar det så lång tid att konstruera
halvledarminnen?

-ROM byggdes inte på en dag.

9
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LAT MANNISKORNA FA SA SIN SAD
••

OCH SKORDA LIVETS FRUKT
-I EVIGHET
Nedgrävda gifttunnor, dioxin från
sopförbränning, surt regn, förhöjd kol
dioxidhalt i luften, ökenutbredning,
tungmetallutsläpp, Tjernobyl, ........
Den deprimerande listan kan göras
lång. Hur lång? Hur allvarligt är
det? Spelar ingen roll. Har det gått
så fasansfullt långt som pessimisterna
J?.åstår är åtgärder opium till en döende.
Ar situationen inte så allvarlig finns
det botemedel. Opium eller botemedel
spelat ingen roll. Opinion, kunskap,
handlingskraft! Ska vi försämra våra
ättlingars möjlighet att göra allt vi •
älskar? Inte ens uppgivenhet skall få
sätta Moder Naturs välstånd på spel.
På Ture Teknologs språk: en grön och
frodig Lill-J ans skog ett levande hav
att segla Esquader på, frisk luft, frodig
humle och brännbar, kärnfrisk potatis,
åsså lite fjäll och älvar åt Vaghultar'n.
Vad kan man göra? "Man bli' ju
bara deppig av att tänka på't". En de
primerad själ saknar kraft att bekämpa
det onda med.
Att stödja de som
funnit former för sin strävan mot en
friskare natur är en god början. Green
peace t ex, en organisation med många
spektakulära och kontroversiella han
dlingsätt förtjänar ditt stöd. Det finns
redan många medlemmar här på Elek
tro. Kanske ifrågasätter du deras meto
der, men ha i åtanke, de Öppnar ögonen
på folk och tjänar som en motvikt till
de alltid starka krafterna för ekonomisk
tillväxt.
Opinion ---, Kunskap ---> Handling.
I Greenpeace's tidning står ständigt
att läsa om nya miljöproblem. Hur
skulle kleti och pleti, d v s du och
jag, få all denna information om inte
organisationer såsom Greenpeace och
Svenska NaturskyddsFöreningen (SNF)
fanns?

Vi behöver mer kunskap om miljö
problem och miljöteknik! SIF tyckte
riket hade råd med några hundra miljo
ner kronor för att en klick skulle få ett
par hundringar -till ett par tipsextraöl,

Greenpeaee' gör ord til handling.

några videorullar, Hänt i Vecket och en
foodprocessor. Jag tycker vi har råd att
se till att våra ättlingar kan så sin säd
och skörda livets frukter.

Vaghultar'n
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Stödmedlemskap i Greenpeace kostar
120 kr (inkl medlemstidning) pg 15 1 3
60-5
Medlemskap i SNF kostar 130 kr (inkl
årsbok och tidning) pg 2166-7

PRIPPS ROY AL
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MA SQUERAD

Blixt Gordon/Elektro höll till i Gas
quanuitaren och där drogs vi in i ett
rymdäventyr med fala prinsessor och
ondskefulla planethärskare. Den som
såg dekoren inuti rymdskeppet förstod
genast varföI julgranen plockats ned...

Den 20/2 gick arrangemanget av stapeln,
och kårhuset var sig allt annat än likt.
De ansvariga fick sig ju en känga för den
dåliga informationen om biljettsläppet
redan i förra numret av eiftiäsi_�!m9 I Så
det skall vi väl inte orda mer om här.
En klen tröst för dig som inte fick någon
biljett är att det faktiskt blev biljetter
över!

Åter till kvällen!
Timmar i förväg samlades en samling
förväntansfulla elektriker i 12an där
doften låg tung av hårfärg, hårspray,
lim och annat smink.
En desperat
symaskinist svettades i ett hörn.
Alla blev klara och i små grupper
anlände vi till BPA-gasquen, varifrån en
mycket lång och svettig resa i serier
nas värld startade. Vi guidades runt
genom de mest märkliga passager och
stationer, som klubbmästerierna slitit
(antagligen i sitt anletes svett ... ) med
de senaste dagarna. Smurfar, Knasen,
Fantomen (självklart !!), alla hade de
sin egen station. T.o.m. Blixt Gordon
i form av Elektros PR.

''

••

Antligen framme
Vi pustade ut och kopplade av till
Asterix-film i väntan på sittningen som
kom att gå i Gallisk stil. Pr U var
stilenligt dressade och maten var, som
ni säkert läst i Osqledaren, en stor succe
- Vildsvin !!

Elektros space-donna

Vilke11 middag!

Martin & Utfe (jaja i Osqledarn l1ade han grönt J1årJ
På alla dessa ställen serverades också
stärkande drycker, vilket onekligen be
hövdes, men på: sina håll var det lite
si och så med anknytningen och en an
ing spritfixerat. Klart bäst var Hag
bard's mjöd och den exotiska drinken
som serverades ·vid Djungelboken. Men
man kan ju undra vad Dry Martini (för

det var väl det som det skulle smaka ??)
har att göra med Knasen. Där hade det
suttit bättre med en Schlitz!
Den bästa stationen var (möjligen
med undantag av Whiskyn) Lucky Luke
på hyllan. Där fanns sågspån, krutrök,
Daltons och en fantastisk barpianist vid
ett väldekorerat piano.
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En mindre succe var de fåtal av
gästerna som roade sig med att kasta ut
sin mat i lokalen. Synnerligen omoget,
vare sig man anser sig tillhöra det yp
persta inneskiktet på skolan eller ej.
Men som sagt, ett fåtal.
Då kvällen redan lidit tämligen långt
och stämningen var mycket hög fanns
det anledning att . oroa sig för ordnin
gen under middagen. Dessa farhågor
visade sig emellertid onödiga och man
nen på podiet hade inga större prob
lem att få tyst på församlingen när det
behövdes. Istället var det arrangörerna
själva som stod för Övertrampen. Grova

emissiiifioo
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sådana. Inte bara Hjalmar med tre fin
grar i ... (ni vet var) utan t.o.m. en
sång om en 12 tums... (ja, ni vet ...).
Framsjungen av en anonym sångare via
högtalarsystemet. Under middagen.
Nu visade de gasquande hur hög st
ämningen var. Reaktionen blev V-Å-L
D-S-A-M !
Efter en kämpainsats av personalen
var borden försvunna och det blev dans
till PQ och lite senare ett mer regelrätt
disco. Somliga hade valt en smart
utklädnad och svettades lite, andra...
Ingen behövde heller vara ledsen
för att kårhuset stängde 02:00, för i
samma stund satte efterkören igång
nere i gasquerna, där de svettiga klubb
mästerierna röjt undan.
Ett höjdarkalas!

One Pangala.ctic Gargle'blaster, please.

En viking med riktig mjöd.

Snyggast på pianot

Visst ja. Pris för bästa, sämsta och fyn
digaste utklädnad:
En storslam för amiralitetet. Som djun
gelpatrullen.

För eiiliRsi�!mfl
I text & bild
Johan

SRKB, STUDIERESAN 1989.

Nu har vi äntligen fått ändan ur tenta.stolarna och startat
arbetet med SRKB . Resmålet är förhoppningsvis spikat
(22 1nars) när Du läser detta. Löpande information
konuner att finnas i 12 :an. Det är naturligtvis upp till Dig
själv att hålla Dig infonnerad . Nu behövs alla krafter för
att just. vår resa skall bli Ditt bästa 1ninne från Elektro
åren. Tveka inte! Ko1n loss! Bryt isoleringen! Engagera
Dig och Dina kamrater!
(Du so1n ej har några, leta i 12 :an!)

MOFM MTT
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Liljevak hs' Vårsalong är ett varje är
återkommande evenemang på den sven
ska konst.himlen. Denna utställning
fylld av förhoppningar och besvikelser
lockar varje år många svenska kon
stnärer, men tar bara in en liten dd
av alla bidrag. Vad är det då som
klarat sig igenom den stränga och hårda
bedömningen i år?
Redan före utställningen sades det
at.t det skulle bli en bred utställning,
utan något. speciellt tema. Enda kri
teriet var att det skulle vara någonting
extra med tavlorna, något utöver det
vanliga.
Nyfiken och förväntansfull tog CHE
en lördageftermiddag 47:an genom city
och ut mot Djurgården och Liljevakhs.
Det var riktigt lungt i entren, men
förstås, det var ju inte första uts.täll
ningsdagen precis. Värre var det tidigt
i höstas när han ännu ung och grön
DoQumenterade någon konstig härva
med Konstnärerna E.Munch, C.F. Hill
och en rad Kongliga porträtt, då var det
minsann trångt i konsthallarna, t.o.m.
TV var på plats och rapporterade om
de sensationella utställningsföremålen.
Men åter till vårsalongen anno J 988.
Det första som slår en är hur mycket det
är, hur tätt tavlorna ofta hänger och
vilken bredd materialet har. Här finns
fotomontage, olja, kopparstick, tunga

"Flygpla. n I" Jenny Theseli11s

"Epipha.ny of Face 1 " Maria. Hordyi
svarta motiv, små stugor, geometriska
Man blir
lekar och mycket annat.
till en början Överväldigad av denna
massa, går sakta från rum till rum
utan att riktigt få i sig något av vad
som hänger där. Efter ett par varv
börjar man dock se lite fler saker, även
om det stora flertalet tavlor fortfarande

14

är ganska anonyma träder fler och fler
fram nr massan. ' Det finns en en hel
del roliga saker, som Christer Them p
tander 's "Polistrics" och "All time high".
Några tavlor är fyllda av hemska, svarta,
förvridna ansikten och skepnader. Här
finns även det lite självironiska, hobby
naturfotografen som likt en jätte med

emissiffi
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"Politrics"
Christer Themptander
"Interiör Il" Anette Dahlin Wolsing

"All Time Hig h "
Christe1· Themptander
sin enorma utrusting och kroppshydda
skall plåta ett litet kryp i gräset. Vackra
färger återfinns i en rad mer eller min
dre nonfigurativa skapelser lite här och
var, samt en del lite mer konkreta som
tex " I nteriör I & Il" av Anette Dhalin
Wolsing, tavlor som nästan får red. att
skrika högt i avsaknad av färgtryck.

"Kors" Dan Lindström

15
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"A bels Offe1·" Lars Larsson

I ett av rummen sitter en dam
bakom ett bord, det är här man kan
köpa någon ut. st.älld tavla om lust och
medel finnes, Nästan alla tavlor är till
salu vid utställningens början men var
efter dagarna och köparna har passerat
har allt fler av tavlorna i damens lis
tor försetts med en liten skylt: "Såld".
En trettioåring med fru tycks ha gjort
sitt. val bland de kvarvarande numren,
nr tvåhundranågonting, för det facila
priset 975 kr. Facilt kanske men bra?

Frågar sig CHE och letar såsmåningom
npp tavlan ifråga för att konstatera: ac
ceptabelt för den välnärde, men inte an
nars. Måhända gjordes de riktiga kapen
under utställningens första dagar. Men
innan dess frågar han för säkerhets skull
damen bakom bordet om fotografering,
- jovisst det går bra, svarar hon,
- bara det är ut.an blixt. Fantastiskt
tänker CHE, fast. annars hade väl någon
blodig vakt slitit av mig kameraväskan
vid det här laget.
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S å efter ett par timmars rundvan
dring var det dags att summera. Några
små favoriter har jag tagit med till er
här i tidningen (inklusive "Tryck" av
Johan Söderqvist på nummrets fram
.
sida), de andra fick hänga kvar i Lilje
vakhs konsthallar så att ni fortfarand�
har en god anledning att göra ett besök
om ni inte redan gjort det. Utställninger
pågår ett par veckor in i april.

Patrik

Vi söker kraftiga X-jobbare

Något för Dig?
Ring Bertil Grahn
Tel 08-739 51 22
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SMUSKQUONSAREN
Ibland är det inte lätt att vara skribent
och opartisk på sam!�� �ng. Den här
gången har dock Bll'J�m�!m!I 's utsände
lyckats med det konststycket och här
följer en fullständigt objektiv beskrivn
ing av vad som tilldrog sig på Södran
den 28/2 1988 mellan kl 1503 och 1722.
På väg till Södran undrade jag vad
jag gett mig in på. Inte med tanke på
quonsären utan på vädret. Ett sådant
flöde av fast och flytande vatten från
himlens snö- och regnackumulatorer var
det oändlig tid sedan jag upplevt. När
jag sedan steg in i Södra teaterns entre
såg jag tillsammans med övrig publik
som också just kommit in, nästan ut
som E -teknologer i overaller utan att ha
några sådana på oss.
Väl inne i salongen var det synd
att inte snön satt kvar i kläderna för
det var alldeles för få E-overaller syn
liga. Vad har hänt, har elektrikerna
svikit sin egen orquester? Efter att
ha skärskådat publiken uppdagades det
att uppskattningsvis bara varannan E
teknolog hade sin overall på! Är det
måhända så att E-osquarulda skäms för
sin overall?
För en nästan fullsatt salong började
SMusK med stycket Stampede. Med
en energi och en utstrålning utan like
bländade SMusK oss i publiken från
första takten i första akten. Den blöta
och kalla sinnesstämning som präglade
oss i publiken försvann inom en oändligt
liten E-tidsrymd. Nu trädde våren in i
våra hjärtan, solen sken och himlen var
blå.
Till nästa stycke kom Skaletten in.
Rudolf Nurejev, Fame och alla andra
släng er i väggen. Här är en balet.t
värd namnet. Med en koreografi utan
like och med en känsla och en precision
i varje steg imponerades vi djupt i
publiken. Till och med när baletten
var ske111Jart ur takt, och fula fysiker
ville göra gällande att det berodde på
föregående kvälls fest, satt vi i publiken
som förtrollade. En liknade balett finns
inte på denna jord!

Skaletten är baletten.

Livet är kort, spela patiens!

18
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Alla goda ting är tre. I detta
fall musik, dans och . . . sång! I SMusK
. finns givetvis denna tredje komponent
i form av ett antal glada sångare och
sångerskor. När ett element ur del
mängden Osquldor med benämningen
Helena kom inkvittrande på scenen och
började sjunga Copper Coloured Gal
visade det sig givetvis att sångfågeln i
hennes bröst, för att återknyta till den
gamla historien , inte bara bodde vack
ert utan även var mycket vacker. En
sådan röst skulle du ha Birgit Nilson!
Varvat med varje musikstycke dök
det upp ett godtyckligt antal teknologer
med skämt i sinnet. Vi fick se TV3:s
variant på Gäster med gester.
Nu
kallades programmet Gäster med rester
och i det fick vi bl.a.
se 3, 14 st
teknologer vid namn Roger, bildande en
s.k. Pirog och en blodig Osqulda s.k.
blodpudding.
Den högsta av första aktens alla
höjdpunkter var Melodifestivalvinnaren
Stad i ljus med Tommy Körberg. Än
en gång fick vi ett bevis på genialiteten
bland SMusK's medlemmar som på min
dre än ett dygn arrangerat, ordnat text
och inövat en sådan svår, avancerad och
välskriven låt. Jag behöver väl inte
nämna ordet omstart?
Vidare i första akten bjöds vi på
Can-Can, Familjen Krokodil, Puttin'on
the Ritz och Den svenske flottisten.
Efter denna första akt ställde vi oss
frågan: Kan detta tempo och denna
stämning fortsätta i andra akten?

SMusK 's sångfågel når nya höjder.

PAUS
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Trots den enorma urladdningen i
första akten visade det sig att SMusK
hade lika mycket och mer därtill att ge i
andra akten. Akten inleddes med Deep
Purple. Efter det musikstycket visade
SMusK några alternativa sporter. Att
föna håret kan bli curling, att hoppa
runt i en tomback kan bli backhopp
ning, två apelsiner som brottas blir
satsumasbrottning och till sist 50 meter
bröstsim för osquldor där 50 meter inte
är längden på sträckan utan är längd
erna på två av osquldas kroppsdelar. . .
Därefter fortsatte det med Vad en
liten gumma kan gnooo, Bond,James
Bond med Skalet ten klädda enligt temat
Black & White. Mycket stilfullt och
tjusigt dansat av en balett i högform.

Men Per, vad iir det du står ocl1 säger,
sport är INTE roligt!

Hmm, hur gjorde man. . .

Jag kör så det ryker!

20
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Efter On her doorstep följde en my
cket rolig sport nämligen snöboxning.
På scenen byggdes snabbt upp en box
ningsring. I i ringen kom sedan boxarna
in iförda shorts, cyklop och snorkel.
Vad skulle det bli av detta? Ding, där
börjar första ronden och de båda täv
lande plockar snabbt upp varsin spray
burk med raklödder och börjar spruta
vilt på varandra! En mycket rolig sport
väl värd att ge OS-status!
Till Hawaiian War Chant kom Skal
et ten in klädda i hawaiiutstyrsel med
plastbandskjolar, snäckhalsband och in
get mer. Ytterligare ett musikstycke
väl värt att minnas både med tanke på
musik och dans.Nästa stycke var Cocktails for two. Nu förstärktes orquestern
med två extra slagverks- och effekt
musiker. I ett tempo som inte var av
denna världen smälldes det ballonger,
blåstes det i pipor, trummades det på
grytor etc. När stycket var slut såg den
vakna publiken att det fanns ballonger
kvar och var inte sen att ropa omstart,
omstart .. Det var andra aktens högsta
höjdpunkt.
Efter King Porter Stomp och et.t
antal extranummer var denna quonsär
slut. En stor höjdpunkt och ett ljus i
detta mörker som februari består av. Ni
i ettan som inte var där: Se till att gå
nästa gång för det är inte varje dag man
får se en så jätterolig och väl genomförd
quonsär. På vägen hem brydde jag mig
inte om snöovädret ....

TORA! TORA! TORA!

Text: Bengt
Foto: Patrik & Bertil
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Hawaii-hi, l1awaii-ho, vilket gol
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Funktionärs
Gasque
En tisdag i början av förra perioden fick
terminens funktionärer sin lön i form av
en härlig fest i 12:an. Styrelsen hade,
främst i form av Sara Mazur, gjort det
yttersta av de anslagna medlen.
Overallerna var på, borden dukade,
sångböckerna uppslagna och platsen li
ten. Frequensnormalen hade ett hårt
arbete att hålla rätt på alla olika poster
och att välja rätt sång till rätt post.
En av succeerna var Så lunka vi så
småningom till idrottsledarnas ära.
Maten var, som sagt, av toppklass
och den myckna trängseln bidrog till
det glada oväsenet. Framåt desserten
dök emerllertid ett orosmoln upp. Det
var elektros kårpampar som smugit in
efter ett sammanträde och de kungjorde
att matchen Sverige-Polen slutat 1-1.
Dystert. De hade turligt nog också med
sig nyheter om sänkta ölpriser på kåren
varvid kalaset rätade på sig igen.
Valhalls gosskör presenterar oanade varianter av körsång.

Anna Odelius visar sin nyinköpta luftgitarr (dyr som sjutton).
Observera funkandet med höger tumme.
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Glada ettor som kommit underfund med
varför det är populärt att vara funk
tionär.
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När alla krånglat sig ut från VEXT
rummet drog Stereotyperna igång mu
sikmaskinen, och vilda danser till gamla
hits kunde beskådas lite varstans. Efter
ett tag tömdes ändå dansgolvet. Men
festen var inte slut för det. Nej, funk
tionärerna tyckte uppenbarligen att det
var trevligare att umgås på andra sätt.
Aktiviteterna flyttades alltså ut till Pe
larsalen, Röda-, och Svarta Rummet
där dartkastning, vilda diskussioner och
allsång till olika gitarrvirtouser sam:, sades om utrymmet. Trångt, men ge
mytligt, till långt fram på morgonkvis
ten då vi som föredrar hemmets lugna
vrå framför morgonruschen i 12:an drog
oss hemåt.
Tack styrelsen!!!

För Hiitili_@�@!l
I text & bild
Johan

Karin Heden är ju oförskämt pigg så här sent på kvällen. Må hennes
gasquediciplin smitta av sig (T. ex på Torbjörn Möller till vänster).

Hej du! ! ! ! ! !
vi är VBK88 (vårbalskon1mitten 88) och det är vi SOlll organiserar
Vårbalen och allt runt 01nkring. Till denna helg, son1 är 29/4 - 1/5, kom1uer
en del gäster från när och fjärran.
Nu behöver vi Din hjälp att göra deras ankon1st och vistelse skåjjigg.
Det vi behöver hjälp n1ed är

*
*
*
*

Mottagning av gäster ( skall helst vara speckxsitt )
Punschorientering
Kör i Stugan-Hugan
Brännboll 1not Medicinska Föreningen
och sist n1en inte nunst 1ned inkvarteringen av långväga gäster. On1 Du nu
är intresserad av att vara 1ned och fixa och fuxa lite bland dessa ting, hör
av dig till någon av oss! !
Hej då!!!!
Sara Mazur
Johan sVaghult
Christina Weck1nan
Martin sWennberg
Sara Leggese
Fredrik E Osquar Arinell
Jan Boivie

( ordf VBK88, vice ordf. E-sekt , n1aktgalen)
( ordf E-sekt, lat)
(sekret .)
(klubbis, fet)
(klubbis, snyltare)
(fan- och råttbärare, nästansivving)
(frequensnonnal, BV)
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BOKTIPSET:

CHRISTOPHER
PRIEST
inte bara för Science Fiction älskare
Jag har en känsla av att många slutar
läsa, så fort de ser ordet Scien_ce Fic
tion, beroende på att de associerar bok
genren som sådan med Buck Rogers,
Blixt Gordon eller åtminstone Conan
Barbaren. Detta är dock blott skum
met på ytan. Denna sk kiosk-science
fiction har skrämt bort många.
' Men det finns flera undergenrer,
bla Fantasy (inkluderar tex Tolkiens
verk), Space Opera (den mest klas
siska typen, där rymdkrig och mar
sianer är vanliga ingredienser, tex Asi
movs böcker) och Cyberpunk ( hand
lar om framtidens Hackers, tex N euro
mancer av William Gibson) mfl. Förra
numrets Boktips b ehandlade Douglas
Adams, en författare med en mera hu
moristisk framtoning. Som ni förstår,
gör mångfalden att jag måste begränsa
mig till en genre och en (favorit)författ
are. ( Om ni har några tips på böcker
att ta upp i framtida Boktips, lämna
dom då i brevlådan i Röda Rummet,
eller direkt till mig.)

Vad kallas då denna genre? Mod
ern Science Fiction är ett namn. Jag
skulle vilja kalla det romaner med sci
ence fiction inslag, för dessa inslag,
av varierande grad, berikar berättelsen
utan att distrahera. Följande böcker
(med undantag av Inverterad Värld) ut
spelar sig i England, personerna är en
gelsmän (och kvinnor,jodå), och uppför
sig som sådana.
Författarens mål är att beskriva
en relation mellan människor och om
givning, och han behandlar trovärdiga
schismer och personlighetskriser. Spän
ning, även om den finns med, är inte
huvudingrediensen, utan det finns ett
budskap bakom också.

Modern Science Fiction

Denna artikel kommer att handla om
Christopher Priest och en del av hans
böcker. Född i Cheshire 1943, men nu
mera bosatt i London, är han författare
på heltid, efter att ha prövat på bok
föringsyrket i nio år. Hittils har han
skrivit sju romaner, och jag tänkte pre
sentera de fyra av dem som översatts till
svenska. Jag måste erkänna att jag inte
läst mer än fem av hans böcker, men
enbart på grundval av följande fyra,
utnämner jag honom till en av de bästa
inom genren.

christPPf)er
priest
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INVERTERAD VARLD

Helward Mann förstår först inte varför
staden Jorden, som rör sig på räls
genom en underlig värld, hela tiden
måste flytta sig mot ett mystiskt " op
timum" . Som rälsläggare får han slita
med att bit för bit flytta de fem spår
bakom staden till ett nytt läge framför.
Därefter dras staden ett nytt stycke
framåt, bromsas, och så börjar det hela
Men eftersom " optimum" flyt
om.
tar sig hela tiden, så ligger de alltid
efter, och arbetet blir tyngre.
U n
der en resa många dagsmarscher bakom
staden, och "optimum", får han känna
på de enorma krafter som tvingar dem
att kämpa på framåt. Till slut blir han
framtidsforskarlärling, som kartlägger
hur kommande spåretapper ska läggas
för att undvika hinder. Men när de
närmar sig havet, och han träffar en
normal flicka, kullkastas hans världsbild.
Detta är den roman av Christopher
Priest som har flest science fiction in
slag, och det är en mycket originell bok.
En konsekvent driven handling, med
spännande episoder, och en upplösning
som är otroligt fyndig, gör boken my
cket läsvärd. (Engelsk titel: lnverted
World 19_74)
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EN DRÖM OM WESSEX

Boken handlar om ett sofistikerat so
ciologiskt experiment, där ett (i hu
vudena) projicerat Wessex i tjugoan
dra århundradet har förvandlats till en
fristat, ett semesterparadis. För att
hålla projektionen levande, och för att
försöka förstå världsproblemen, låter
man olika människor ta roller i denna
värld. I långa prerioder åt gången läggs
de i en slags livsuppehållande inkuba
torer, och deras medvetanden kopplas
in i det andra Wessex. (Det må låta
komplicerat, men läs boken så klarnar
det.)
Det centrala i boken, liksom i Chris
topher Priests andra böcker, är rela
tionerna mellan människor. Denna fu
turistiska version av Wessex tjänstgör
bara som kuliss. Vi har en kärleksaffär
mellan Julia och David, men bara när
de befinner sig i Wessex, men Julias
förre pojkvän Paul nästlar sig in, och
han försöker åter dominera Julia. Un
der hans inflytande utökas Wessex med
oljeraffinaderier och tung industri. Hur
ska Julia kunna rädda sitt förhållande
med David, för att inte tala om Wessex?
En mycket fängslande roman, där
man inte känner av science fiction insla
gen i så stor grad. Personbeskrivningen
är bra, och den påhittade världen känns
lockande. ( Engelsk titel: A Dream of
Wessex 1977)

DET VITA R U MMET

Peter Sinclair har haft otur. Hans far
dör, han blir arbetslös och utslängd
från sin hyreslägenhet, och dessutom
blir han ovän med sin flickvän Gracia.
Men vänner till familjen låter honom
bo i deras sommarhus, mot att han
lovar att ta hand om trädgården och
göra en del renoveringsarbeten i huset.
Huset ligger avsides, och efter att ha
målat det vita rummet, sätter han sig
där för att skriva av sig sin depression.
Eller gör han det? Långsamt glider han
nämligen in i sin påhittade romanvärld,
Jethra och Drömarkipelagen. Hans sys
ter Felicity försöker rädda honom från
begynnande schizofreni, men när han
återvänder till London och träffar Gra
cia igen, förvärras allt. Han kan inte
längre skilja på verklighet och fantasi.
Christopher Priest låter här den
påhittade världen bli en berättelse i
berättelsen.
Båda världar blir lika
giltiga.
Gång på gång frågar man
sig när man läser, -Vem är det som
är galen, egentligen?
En fantastisk
historia, så snart jag får tid ska jag
läsa om den. Hur kan man lämnas
oberörd av en berättelse som denna, när
huvudpersonen balanserar på gränsen
till sinnessjukdom. Både den yttre och
den inre handlingen är intressant, för
att inte säga spännande. (Engelsk titel:
The Affirmation 1981)

G LAMOUR

Som oskyldig förbipasserande blir en
fotograf, Richard, allvarligt skadad av
en bilbomb som exploderar. Förutom
kroppsliga skador, få.r han en minne s 
lucka på sex månader. Medan han fort
farande är på konvalescenthem kommer
en vacker flicka, Susan, och påstår att
de haft ett förhållande under denna pe
riod. Fotografen har varken släkt eller
vänner, och han blir förälskad, för an
dra gången, i Susan. Hon berättar
allt vad de gjort tillsammans, så att
Richard ska återfå sitt minne, men
vartefter berättelsen rullas upp, och
hans eget minne börjar återvända, så
stämmer deras versioner allt sämre. Sär
skilt en punkt, Susans förre pojkvän
Niall, komplicerar det hela.
Susan
påstår att Niall är osynlig, liksom hon
och Richard kan bli det, om de bara vill.
Detta lilla övernaturliga inslag i
triangeldramat exploaterar Cristopher
Priest till fullo, och han ger det nam
net Glamour. (Det betyder förtrollning
eller strålglans på gammalskotska.) Det
ta är ändå den mest normala av hans
romaner, och klassas som vanlig skön
litteratur av biblioteken. Kärlekshis
torian gör den väl värd att läsa. (En
gelsk titel: The Glamour 1984)

DETTA är Modern Science Fiction,
inte något ryrndkrigsjunk med Blixt
Gordon liknande hjältar som för 17 :e
gången räddar jorden från invasion, gen
om att spöa brallorna av Blomrnän
niskorna från planeten Kröörk!

B3LLMVN.
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Y ou g ive me fibrer ...
Besök på Inst. för Mikrovågsteknik med Fiberoptik.
Får fi brer dig att tänka på m usli eller grovt bröd ? Eller kanske u l lgarn? Då ä r d u inne på
fel spå r! Det h ä r ha ndlar n ä mligen om fi beroptisk överföring av i nformatio n , i cke synligt
lj us som fä rdas miltals gen om t u n n a glasstä nger.
Fiberoptik

Idag är fiberoptisk Överföring på bla te
lenätet ekonomiskt fördelaktigt, främst
då på längre sträckor. Eftersom utveck
lingen gått så långt är själva glasfibern
billig, och dämpningen är på ca 0.20.3 dB/km. Det innebär att om man
tillåter 20 dB dämpning på en sträcka
innan man förstärker, behöver man bara
en förstärkare per 100 km. (Som härifrån
till Uppsala ungefär.) I själva verket
används förstärkare kombinerade med
regeneratorer idag. (Eftersom trafiken
är digital och det är lätt att återskapa
en fyrkant våg ur en svag signal.)
Förutom råvarupriset, är fibrer mer
ekonomiska att lägga ut, beroende på
dess ringa storlek. En man kan plöja
ner kabeln själv längs en väg, och skarv
ningen tar bara fem minuter. Efter
som fibern saknar Överhörning, och är
störningsfri, kan man hänga upp den
i befintliga kraftledningsstolpar utan
problem. Men om nu fiberoptik är
så bra, vad forskar man då i uppe på
Institutionen för Mikrovågsteknik med
Fiberoptik? Först lite mera bakgrund:

Dagens system

De kommersiella systemen av idag, dvs
vad Televerket håller på och installerar,
använder intensitetsmodulering. Genom
att låta ljus representera en logisk etta
och avsaknad på ljus en nolla kan man
Överföra digitaliserad information, tex
tal. Förr använde man en halvledar
laser av Fabry-Perot typ, som består
av ett stycke halvledare, där snittytorna
tjänstgör som "speglar" för mikrovågor.
Endast vissa specifika våglängder kan
då uppstå mellen speglarna, nämligen
de som ger en stående våg.
Om vi tittar på de våglängder som
är aktuella, så ger glasfibrernas dämp
ningskaraktäristik att 1550 nm och 1300
11111 är lämpligast, men även 800 nm
är vanligt.
Problemen kommer när
man ska modulera lasern snabbt. Teo
retiskt sett klarar optofibem en band
bredd på 1 THz (den optiska frekvensen
vid 1550 nm är ca 200 THz) vilket
är att jämföra med ett telefonsamtal,

som kräver 4 kHz.
Idag har man
uppnått 1 GHz, vilket innebär ca 1
miljon samtidiga telefonsamtal. Men
för att få denna bandbredd, får inte
laserns brus ge en våglängdsavvikelse
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på mer än 0.01 nm. Vid snabb mod 
ulation kan dock Fabry-Perot lasern ge
sidofrekvenser som avviker ca 10 nrn.
Alltså behövs forskning kring nya laser
typer. Se DF B-lasem längre fram.

Nr 3-88
Koherenta system

Nästa steg inom fiberoptiken är att
använda koherenta system. Det m
nebär (starkt förenklat) att man an
vänder en laser av samma frekvens på
·mottagarsidan och blandar mottagen
signal med, mha en halvgenomskinlig
spegel. Samma princip kallas super
heterodyn inom radiokommunikation.
Fördelarna är att man kan använda
antingen fas- eller frekvensmodulation
vid informationsöverföringen, samt att
man får 10-20 dB högre mottagarkän
slighet. Dessutom kan man använda
flera kanaler på samma fiber. Nack
delen är att man behöver väldigt hög
frekvensnogrannhet och stabilitet på bå
de sändar- och mottagarlasern.
Dessa system finns redan i princip
på flera forskningsinstitutioner runtom
i världen, men här på KTH, som har
lite mindre resurser, har man inriktat
sig på ett par av delarna som krävs i
systemet.

Laserförstärkare

Vid koherent kommunikation med laser
är det nödvändigt men svårt at t bygga
repeaterförstärkare som inte förstör fas
informationen i signalen. Därför un
dersöker man om det går att använda
halvledarlasrar som förstärkare, genom
att släppa in den informationsbärande
signalen i den ena snittytan på lasern.
(" Spegeln", ty detta rör sig om Fabry
Perot lasrar.) Signalen förstärks genom
att den får reflekteras fram och tillbaka
några gånger..och samverka med laserns
egna vågor. Annu så länge ligger denna
forskning till mesta delen på det teo
retiska stadiet, där man räknar på hur
det borde fungera.

Nu kommer det lustiga. Heisen
bergs osäkerhetsrelation säger att pro
dukten av fasvariansen och fotonan
talsvariansen är större än eller lika med
ett värde som beror på medelantalet fo
toner. (Hos dagens fiberoptiska system
är fasvariansen ungefär lika stor som fo
tonantals variansen.) Det innebär att
man aldrig kan vara helt säker på fas
och antal samtidigt. Rent teoretiskt ger
det möjligheten att sas skyffla Över all
osäkerhet till fasen, och genom att man
då inte får någon osäkerhet i fotonan
talet kan man öka antalet bitar/foton
till ca 44, ett värde som är beroende
på det termiska bruset vid rumstemper
atur. Men för att kunna öka osäkerheten
i fasvariansen till denna grad, så får
man inte absorbera några fotoner (sig
nalens energi måste lämnas orörd). Det
ställer höga krav på dämpning i fibrer
och verkningsgrad för speglar. 1985 up
pvisades det första ickeklasssiska ljuset,
som visserligen bara var 50% effe ktivare
än det vanliga, men det bekräftade i
alla fall teorierna. Detta är dock forskn
ing som ligger långt fram i tiden.

DFB-lasern

Det är här D FB-lasern kommer in. Ak
ronymen står för Distributed FeedBack,
och principen för den är som följer:
Vi har fortfarande ett halvledarstycke,
men istället för att låta ändytorna re
flektera mikrovågorna (som i Fabry
Perot lasern), har man ett gitter i
längsled, som ser ut som ett vägmönster
i genomskärning. En del av fotonerna
kommer att reflekteras i varje dal, och
en del fortsätter. Alla dessa vågstycken
kommer sedan att samverka, och av
ståndet mellan vägdalarna i gittret avgör
vilken våglängd som ger ett slags ståen
devåg mönster. Övriga våglängder går
rakt igenom, utan att orsaka lasring.
Till skillnad från Fabry-Perot lasern
( där främst en våglängd erhålls, men
även alla grannar med 10 nm avstånd)
kan inga n ärliggande våglängder uppstå
och störa .
Edgar Goobar studerar hur en DFB
laser bör tillverkas, och arbetar med att
ta fram överföringsfunktioner för dem.
Tillverkningen sker i Kista, av Insti
tutet för Mikroelektronik, på hans di
rektiv, och strax under taket i högra de
len av första byggnaden (där bla El lig
ger) finns labbet där mätningarna görs,
ja hela institutionen faktiskt.
Man vill även undersöka hur man
ska koppla in elektroder på lasern, för
att kunna modulera ljuset både med
AM och F M . I bildens uppkoppling har
man två elektroder. Undrar ni var
lasern är, så är den bara 0.3 mm lång,
och sitter monmterad på en mässingsplåt
för kylningens skull. Dessa lasrar drivs
nämligen med ca 15 m W. (Personligen
tycker jag att den mest liknar såna där
små suddgummirester)

Kvanteffekter

När man tittar på felfrekvensen vid
optisk Överföring måste man även ta
med kvantmekaniska aspekter i beräk
ningarna. Fotonerna som utgör infor
mationen vid intensitets modulering är
Poissonfördelade, vilket innebär att om
man tex skickar i snitt 10 fotoner så
är sannolikheten ungefär en på en mil
jard att ingen foton emitt.eras. Detta
innebär att man gör ett felbeslut lika
ofta, vilket ger en BER (Bit Error
Rate) på 10- 9 . Om sändareffekten hos
lasern är begränsad, och det krävs ett
visst antal fotoner/bit, så sätter det en
gräns på Överföringshastigheten. För
att överföra så mycket information som
möjligt måste alltså antalet fotoner/bit
reduceras.

Undervisning

Instit.ut.ionen för Mikrovågsteknik med
fiberoptik ger också kurser för oss elek
troteknologer ( även fysikdito ). Förutom
Halvledarkomponenter I (EH005), som
är obligatorisk för E3, är deras kursut
bud valbart för E4 (fysik,mikro,tele).
En av dem är (EHOIO) Mikrovågs
teknik, som läses av 50-60 teknologer
Liten institution
årligen. Detta är en ganska stor kurs,
och man kan säga att den behandlar
Institutionen för Mikrovågsteknik är de
system och komponenter, där kompo lad i två delar, dels den med mikro
nentstorleken är lika stor som våglängd v ågste knik och fi be rop tik, som denna
en. (Till skillnad från optik, där den artikel behandlat, och dels avdelningen
är större, och elektronik, där den är för Fasta Tillståndets Elektronik, som
mindre.) Detta innebär att mikrovågs flyttats till Kista. (se eftäsm�IJ.�n 1-88).
effekter uppträder även på kraftl<>d
Arbetande på institutionen är ca
ningar. En kraftledning genom hela
10 personer, varav 6 är doktorander.
På vårt
Sverige är nämligen jämförbar m<>d våg Professor är Olle Nilsson.
lilla studiebesök var doktorand Gunnar
längden som fås vid 50 Hz.
(EH 1 10 ) Fiberoptisk komnrnnika Björk ciceron, och han har också hjälpt
tion läses av c a 30 teknologer per år, oss med faktainnehållet i artikeln.
och den kursen behandlar bla de i ar
För effli!!fil�@!1
tikeln nämnda problemställningarna.
text: B3LLMYN.
Gemensamt för båda kurser är att de
bild: JOHAN.
kräver vitt förgrenade förkunskaper: sto
ra delar matematik, fysik { optik och
fasta tillståndets) samt elektronik.
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Traditionernas vara ..

handlade det en del om när det ar
rangerades ett PReSqutt under benäm
ningen "Klassiskt PReSqutt". Det var
främst det trogna paret M. Bäck &
P. Willars båda E-86 som stod för
initiativet och en hel del av arbetet.
Meningen var från början, enligt up
phovsmännen, att få lite mer av spon
tan sittning och sång, lite god sektion
sanda för en betydligt bredare grupp än
den lilla "cliquen".
eifti�i�O_qn Uppsökte förhoppningsfullt
lokalen redan på eftermiddagen då Kgl.
Amiralitetet på senste SM utlovat billig
öl så länge den räckte. CHE själv hann
få sig två billiga öl innan Kgl. Ami
ralitetet spred det sista av ölet i (men
mest över) sig själva och en v äl tillt
agen e-omgivning. Vidare kunde man
vid en snabb blick på anmälningslistan
konstatera att det blygsamma spon
tana sittningsPReSquttet var ganska
fjärran.
Med nästan hundra namn
föranmälda, pelarsalen fylld med bord
och inträdesavgift för mat och lite öl,
hade det hela växt sig ur den ursprung
liga ideen och tanken.
Vid inträdet såldes ett litet ap
pendix till sångboken, innehållandes nå
gra gamla härliga visor från forna tiders
sångböcker. Tyvärr blev det aldrig
tillfälle att nyttja dessa under kvällen
enär stämningen var en smula "hög" på
sina håll.
Istället blev det en tämligen nor
mal sittning, _sill och potatis med nubbe
samt till Kaffet punch och glass. Gan
ska trevligt alltså, även om di gamble
tog i lite v äl mycket mot si u tet. Hur är

Valhall's vikingabåt i stilenlig miljo strax före jungfrufärden.
det igentligen med gasquediciplinen hos
en del? Det verkar som om den högsta
(och trevligaste) moralen på området
besitts av de yngre årgångarna.
Mycket v älkommet och mycket up
pskattat var SMusK's lilla spontana
spelning till kaffet, något vi saknat ända
sedan nollans tid i höstas då SMusK
också brukade dyka upp ibland.
Efter uppbrottet från borden for
mades det hela till ett relativt ordinärt
PReSqntt. Men det var trevligt så
länge det varade. Önskvärt vore nog,
som också var meningen, lite större
spontanitet i sittningsförfarandet. PR
bjnder ju normalt på mat och då finns
det tillfålle att sätta sig ner i lite min-

�c I

Huvudarr. Bäck EJ Willars synbart belåtna med att få vara med på bild i eirJs�i_�1rnn
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dre grupper än " hela pelarsalen full"
och idka samkväm, äta och sjunga en
skvätt. De utomstående som hittat ner
i tolvan och kanske upplevs som ett hin
der eftersom de varken är vana eller rik
tigt förstår sig på, brukar hålla sig till
Vextrummet och baren, varför lite mer
Elekt.roanknytna sällskap lämpligen tor
dt> ta sig in i något hörn av pelarsalen
eller varför inte svarta rummet. Där
brukar stämningen och gemenskapen
bli som bäst, där blir det lite intimare
än vid de långa uppställda borden.

Patrik

l(_gl. Amiralitetet 11ar rykandes heta!
A tminstone på eftenniddagen, säg den
form som varar i evighet!

{lID · TeleverkeJ

�Radio

�leverke.t

if

Radio U

Den Bärande Vågen ...
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller N i ls Tull brink, 08-713 4945
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SM

eller emiijöifflNöjen:
Tänk er Nymble Gasquen, utan spyor fadderiet. Ingen vägrades ansvarsfri
på golvet, tänt i taken, hela bord och het, och ett par frågor bordlades, men
stolar i raka rader, och vid dessa sit det kan ju hända den bäste. Det up
tande nyktra (nåja) elektrostudenter. pstod inte heller några längre diskus
Kan detta vara något eftersträvansvärt? sioner kring någon fråga, och inga onöd
Ja, iallafall om man tänker bedriva sek iga invändningar hördes. ( Pomograp h 
tionsmöte, närmare bestämt Konglig skötaren var inte där.) Genomdragnin
Elektrosektionens ordinarie Sektionsmö gen gick därför fort.
Därefter var det dags att välja för
te.
Ovan beskrivna läge fann jag Gas faddrar. Mats Hugosson och Kalle Eke
quen i, då jag den 23 februari u.n.å vann valet Överlägset, inte så konstigt
100000 ( 1988 b.t) kl 17.30 vågade mig då inga motkandidater fanns. Hur
dit. Jag var väl förberedd, efter att somhelst, lycka till med förfadderiet!
Urosquars ande tog så Fredrik Ari
ha hört talas om sextimmars mara
nell i besittning, och utpekade värdkropp
tonmöten odyl.
Sovsäcken under stolen, oöppnad för nästa års ÖSK. Den utpekade ly
förpackning koffeintabletter på bordet ckades (knappt) hålla sig allvarlig i 30
samt åtskilligt med anteckningspapper. sekunder. Hur ska det gå år 100001?
Angående det kommande funktion
Låtom mötet begynna!
De flesta punkter rörde revisions ärsvalet, vid SM den 3:e maj, hop
berättelser för bla styrelsen och för- pades ordförande att de av valnämden

In tro

Nu har det hänt! Tolvan har fått
ännu ett band införlivat i sin aktuella
samling. Ena sidan är en samling sanna
Bellmanhittar där Peace Fieldcurrent,
förlåt Fred Åkerström och Sven-Bertil
Taube gör starka insatser. Andra sidans
"singel-crystal-gamma" -partiklar är ord
nade enligt Mikael Wiehes platta "De
ensligas alle". Det är för övrigt en
skiva med Översättningar av 80-talets
barrikadist Bob Dylan.
Musikmaskinisterna kan även ha
den äran att presentera en preliminär
lista över kommande handinspelningar
(Ni är ytterst välkomna med egna för
slag. Höjdare som Hans Höghet Vaghul
tar'n har redan bidragit med ett stycke
inspelat band. D E N I ! ! ! ) :

Buggband
Klassisk musik ( ex Beethovens 9:a)
70-talsmusik
A R LA - M J Ö L K S ÅNG-VECKA
Rock och H.M
Här dansar herr Gurka och andra
kända sektionshittar.

utsedda kandidaterna inte skulle anses
valda på förhand, utan att motkandi
dater skulle stiga fram och argumentera
om posterna.
MBR Mikael Bäck framförde två
opus under kvällen. Först hans för
kvällen nyskrivna alster, "Kärlek på
toalett", en slags Kurt Olsson inspir
erad protestsång om damturken. ( ojoj)
Sedan, under övriga frågor, "mjölk
sången" från baksidan av mjölkpaketen.
Om mjölken inte surnade av kärleks
balladen, gjorde den det säkert av brölet
från den andra. Dessutom hade MBR
fräckheten att påstå att det var noterna
som gick så.
Mötet avslutades strax före kl åtta.
Betyg: Kort och koncist! Det tackar vi

för.

B3LLMVN.

Pizza etc!

Det har inkommit klagomål om att
källeriets nya delikata pizzor kostar all
deles för mycket. Jag håller definitivt
med.
Tyvärr kostar pizzor, piroger
och glass mer än vad de skulle behöva
kosta. Vår 'höga' prissättning är dock
inte helt utan anledning. Om vi ska
kunna bekosta saker som en ny kaf
feautomat och vår årliga resa till Mal
diverna behöver vi en viss marginal.
Helt logiskt betyder det också att ju
mer svinn vi har desto högre måste
priserna sättas. Hittills, den här ter
minen, har detta svinn inte varit helt
försumbart. Rätt trist eftersom svinnet
beror helt på oss själva.

SKARPN I NG ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
SLUTA S NO U R G L ASSKAS
S AN ! ! ! ! !

För Övrigt vill jag även informera om
att bullarna och glassen har olika kas
sor. Dvs bullarna betalas i bullkassan
och glassen i gröna lådan. Så om plop
Vill ni gå på konserter framöver har ni pomaten sväljer dina pengar utan att
en hel del att se fram emot:
skänka dig en plopp så kan du inte gå
TOTO, George Michael, Michael Jack och ta pengar i någon annan kassa.
son, AC/DC-Dooken och W hitney Hous
Ett litet tips: Pizzorna blir my
ton bl.a.
cket godare om man tillagar dem i

VI HORS !
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varmluftsugnen. 10-15 min på max
värme. För er som trots allt föredrar
microvågsugnen så bfo det 4 min per
pizza på 8:an.

Kram M.C. Pizzanizza

Högt ärade
Redacteur

Jag Önskar en ändring ang. åre-artikeln
( l/88) sid 20 rad 27, eftersom Tryckfel
snisse varit framme:
"Äre, saft, mer charader, läsk, bygget,
läsk, korridorsfest, sajt, biljard ".
Jag är lite efter min tid därför har jag
inte läst detta förrän nu. Jag hoppas
detta inte fått några obehagliga kon
sekvenser. Det kan finnas andra fel
tryck också,men dessa har jag inte hun
nit rätta än.

Kalle
(Jo.jo...

red.)

En mdu.striekonom
, som pendlar

"Jag börjar arbetet i
Kungsängen"
"Jag har tjugo minuter till jobbe\. Ja:g bor i So1\lefflitlil'lla och �r min arl:>�splats i Västerås. Hur
går det ihop?
Det är så typiskt ABB. Om inte ;M1{fna111uBed !ram. koJJmma tll betg,et så,kommer berget
till Muhammed.
ASEA BROWN BOVERI har 110.000 m ewoe• i över hundra län<Wr. Och man vill
ha kvalitet både på produkter och meciar�etafe,. Då galler det att skapa bästa forntsättningar.
ABB-pendeln*)är ett exempel. Att åka titt ADB i Västerås är iffllte konst-igffl:e för mig än
att åka in till city. Jobbet börjar närjag stiger på 1e:ndeln. i Ku
· gen.. Jag rar alltid en bra
start på arbetsdagen. Tiden fram till Västerås kan Jag J!l'tiayt,tja planedag, förberedelse av
besök\ vi.dareut�ildning, knyta. kon�kter ��t\l armdr� bolag hao_m koB�meJll ek. P.å vägen �ill
baka far Jag en hka bra avslutning. Tillbaka 1 Kumgsamgoo har Jag verldigem slutatJobbet for
dagen.
Jag känner mig priviligerad. Men inte bara for pemieh!rs skuill. ABB är ex;pansivt och
spännande. Här finns dynamik och internationell .niijö, På dotteroolagsnivå ändras bile:ien
totalt av detta stora företag. Man jobbar obyråkratiskt lwl:@Ö eiet ansvar. Det kräver visserligen
lite extra. Men är man på allerten och är beredd att oyta fo.rutmtnitigar då öppnas dynami
ken även för en själv och man får växa.

*) ABB-pendeln gör det möjligt för företagets med;:irbeta,re främst i Stockholmsområdet att på
börja arbetsdagen redan på tåget till Västerås.
A nders Ekman är 30 år och stockholmare. Han gick ut linjef{fljr industriell ekonomi på JlflgskoJan i Lin
köping 1983. Kontakten med Asea böljade redan på högskolan i Linköpiiftg med ett examensarbete. An
dersfick åka till England. Där gjorde han en konkurrensanalys på styrsystem. Septembe; 1983 kom hctn
till Asea Automation. I bö,janjick han lära grunderna med leveransbevaknin,g, planering och KIJStnads
uppfoljning. A nsvarsområdet har sedan hela tiden växtfram till esetprojektansvaT.
Nu ansvarar han för Holland plus några marknader till. Parallelll '.med deua driver han alltid nagotpro
jektfor någon av Automations produkter eller system för att ökajörså}Jningen world�wide. På .4/JBfir
han växa.
ASEA BRO WN SOVER! är världens störstaföre1ag inom eleklroteknik, Före/agel
har över 180 000 medarbe1are i över 100 länder och 100 miljarder i omsäuning,
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVERJ, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbelare inom forskning, till
verkning marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommune1:
S1ora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, S1ockholm, Väslerås och
Växjö.

•
.
·•
ABB. 721 83 Västerås. 02MO 00 00
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Om Du inte vill känna
Dig akterseglad
Det dröjer inte länge nu tills båten är i sjön. Säkert har Du som är båtägare börjat tänka
på vårrustningen redan. Men hur är det med Dig själv egentligen? Skulle inte Du också
behöva en liten uppfräschning?
Vi erbjuder Dig som är seglare eller surfare ett stort utbud av kurser. I vår har vi
regelkurs med Bengt 0. Hult, väderkurs med Lage Larsson och kustskepparkurs (den
har redan börjat).
För Dig som inte vill eller har tid att gå på kurs ordnar vi föredrag om allt från
segeltrimning, brädbygge, långfärdssegling och Americas Cup-utmaningen till
köttinformation! Nu i vår hoppas vi speciellt på att Reijo Riister, en av Sveriges absolut
bästa skärgårdsfotografer, skall komma.
För Dig som dessutom vill segla ordnar vi kappsegling och eskader. Eskadern drar
ut någon gång i månadsskiftet maj-juni. På denna välkomnar vi även de som inte är så
erfarna seglare.
Allt detta kan vi erbjuda för den blygsamma medlemsavgiften av 30 bloopas per år.
Postgirot är 70 43 26-8. Betala redan i dag så slipper Du få något av våra anskrämliga
klistermärken!

Kungliga Tekniska Högskolans Segelsällskap
Ann 765 07 17
Charlotta 85 62 18
Patrik 768 42 38
PR:
© Cojones
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Du E-86:a,
Du har gått här på Elektro ett par år och
börjar mogna nu.

Du börjar ana vart den här utbildningen

leder och vad du själv vill med den.
Det finns en stor möjlighet att du skulle
kunna vara till stor hjälp för de andra
på Elektro om du blir studievägledare.
Du har chansen NU!
Det är ett skojigt jobb, om man tycker
om att jobba med männinskor, och man
lär sig faktiskt en hel del om livet som
man har glädje av.
Vi jagar två E-86:or med den rätta känslan
som vill sätta av ca 10 timmar i veckan
på detta viktig� jobb.
Kom upp till oss och prata om det.
Berika din tillvaro (och börs);
Bli STUDIEVÄGLEDARE !

VÄLKOMMEN !

/ Studiev ägledarn E
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Stipendier för praktiktjänstgöring utomlands
Härmed ledigforklaras stipendier ur
Civ. ing Anders Malmes fond.
Fonden har tilländamål att lämna
bidrag till studerande vid fackavdelnin
gen för eletroteknik för möjliggörande
av praktiktjänstgöring utomlands - fr
ämst i England, Tyskland och J::rankrike
- under sommaruppehållen. Aven ex
amensarbete utomlands kan komma i
fråga. Företräde ges dem som specialis
erar sig på starkströmsteknik.

..

HJALP

Stipendiernas storlek är beroende
av antalet ansökningar och deras kva
litet. Troligt normalbellopp är 5.00010.000 kr.
Förutom IAESTE-platser och prak
tikplatser ordnade på eget initiativ kan
även lnstitutionsgruppen för elkrafttek
nik förmedla praktikplatser (kontakta
Marianne Larsson-Westlund, 790 77 54).
Tilldelade stipendiebelopp utbetalas
normalt efter hemkomsten.Förskott kan
dock utbetalas efter särskild ansökan.

'• •' '• '•

'• •' ' •'
•

En IS-nissas dröm.
Allena var jag
han kom allena
förbi min bana
hans bana ledde
han dröjde icke
men t änkte dröja
han talte icke
men ögat talte
Du obekante
du välbekante

Ytterligare upplysningar om stipen
diet kan erhållas från dekanus Erling
Dahlberg, tfn 790 84 30.
Ansökan om stipendium , med upp
gift om avsedd praktik tjänstgöring, ställ
s till rektorsänibetet och skall ha inkom
mit till Kungl Tekniska Högskolan, reg
istratskontoret, 100 44 stockholm, senast
den 31 mars 1988.
Ange diarienummer 71/88
Så snart besked om att praktik
plats erhållits skall ansökan komplet
teras med uppgift härom

� H-"ll ÅQ DE'-T JA(;.
�A� E tJ e,.,u_C)l"',,I � ME.D
V....,-E N, tNTE DU.

DÄQ.S::Ö� HAQ .J,'\G;
Ö11€°i:n-...,,_ET . 5-t DU
�,5l"E Go!\Q.,A \>AD
� 5"08';! VAD �
DU OM DET ?

J.L. Runebe1·g

Nåväl, detta var en något tillspetsad beskrivning av rådande läge,
men jag, i egenskap av institutionsstyrelse-nissa, IS-nissa, önskar ändå
innerligt att några obekanta eller välbekanta E-teknologer verkligen
skulle vilja dröja ett tag i mitt sällskap för att., <lock med munnen,
tala med mig om institutions- styrelser, IS. Dessa är ledande fora
för institutionerna, vilka är ansvariga för våra kurser. IS har en
mängd uppgifter, de flesta gäller IS personal och ekonomi, men
naturligtvis också. utformingen· av kurserna. Vi har rätt at. t ha ett antal
teknologrepresent.anter i varje IS för att bevaka studenternas intressen,
och det. är där Du kommer in i bilden. Du, som är intresserad, tar
kontakt med mig, helst per telefon, men Du kan också lägga en lapp i
studienämndens brev- låda, som sitt.er på anslagstavlan till höger om
funkrummet i Tolvan, eller i mitt fack.
Hör av Dig ! ! ! ! ! ! !
Din IS-nissa
Ki Blomqvist, E-86
Tel. 08-756 52 89
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E S QUA DER-88
*

Beräknad start Söndag 29 Maj .

* Dito avslutning ca Lördag 4 Juni.
* Reko1nenderad utrustning:
- B åt för hav, runt 30 fot reko1nenderas.
- Roddbåt 111. centerbord & 111ast EJ lä111pligtf!!
- PRatare-apparat, (även kallad PR-radio) .
- Aningen segelkunnig s.k. skeppare.
- Mat , kläder, n1utor m.m.

*

*
*
*
*

B åtuthyrningslistor finns på Esquaderns anslagstavla utanför röda
nun1net i tolvan.
Försök boka båt så snabbt so1n n1öjligt, lägre priser och bättre
urval hägrar för den flyfotade.
Avgift: 1 00 kr per person, skeppshund dock gratis.
SISTA a1unälningsdag Fredag 22 April, MEN ju tidigare
desto bättre för oss.
An1nälan på tavlans lista, Skepparens Na1nn & telefon räcker.

* Frågor ??? Fråga någon av oss, vi vet inte allt, 1nen det vi vet det
vet vi!
Och vi i staben är i infinit ordning n1ed CE först ( och CHE
därefter):
Stefan Hansson
Patrik Lindell
Bertil Helhnans
Peter Thärning
Jacob Norrby
Björn Johannesson

E-87
E-87
E-87
E-87
E-87
E-87

08-56 90 3 1
08- 1 1 93 09
0 753-876 76
08-87 30 20
08- 715 88 45
08-25 97 59

Lev väl och sin1n1a lungt,
snart är Esquadern här!
I tjänsten , kölsvinsträl Lindell
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NYA NUMMER

•

(fr.o.m. 8 April)

Det Gamla Numret

Det Nya Numret

Kårens Ordförande

21 84 03

Förvaltningschefen

21 84 03

790 7197

Kanslichefen

11 95 36

Kårexpeditionen

790 7115

ej ändrat

20 47 28

790 6103

790 6101
790 6102

StudieUtskottetsOrdförande

21 84 01

StudieUtskottetsViceOrdf.

21 84 01

Studie UtskottetsAssistent

790 7116

ej ändrat

Arbetsmarknadsutskottet

21 04 18

Program Utskottet

20 55 92

790 6108

790 6106
790 6 107

790 6109

iEN TA POf>
�

"Don't encourage hlm, Sylvia."
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TJOHO! det är ute med chucken.

Snart är den här, dagen V. (V som i &lektros Vårbal.)
Datumet är 30/4 och biljetterna (å 299 PRutt) släpptes
21/ 3. Dom är inte så många, så passa på och köp ett gäng
medans det finns!
När biljetterna är inhandlade, tänk även P.å Interna
Sångartäftan som går av stapeln på balen. Anmålan senast
före täftans avslutande.
..
Efteråt Trad. EFTERKOR/nattkör/morgonkör/förmid
dagskör på icke helt trivial hemlig ort. (Fortfarande inte
Sing-Sing! ! ! )

P. R.
73evif!F-k uttrg��.Tiffltg_

:S'f} f3erra i {Jo{fen ,,
• Jippo mel c{x ''

\Susa in mol origo
'Ejter 1 {qmmer 1. '
�SJV[a minus !&[et "
"Kdfa i 6oflen "
"Pda p5-_x:i annars år

f1WI

.:ajligl Gorla •

A
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Den mystiske smygtittare som så länge
förtretat och gäckat E-Osquar har nu
ofrivilligt röjt sin identitet. Vår käcke
fotograf tog denna bild härförleden.

efrussift
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Dr. H. Metals journal
Säkert har du många gånger slängt
avundsjuka blickar på de nitbeprydda
, svettiga, långhåriga varelser, populärt
kallade hårdrockare, och önskat att du
vore lika tuff och häftig som en av dem.
Doktor Metall kan hjälpa dig. För att
fastställa din sjukdomsbild så ber jag
dig fylla i nedanstående frågeformulär
att medtaga vid läkarbesöket.

A - Struntar i saken.
5.Dina grannar i studentkorridoren kla
B- Låter spela av skivan av en polare. gar på den höga volymen hos dig. Vad
C- Säljer din lillasyster till en arab så gör du?
du får råd.
A - Sänker omedelbart.
3.Du vill se en konsert med Motor B- Höjer omedelbart.
head medans din flickvän vill se George C- Höjer omedelbart, hyr tjugo legosol
Michael. Vad gör du?
dater och förklarar krig mot grannarna.

A- Går på George Michael.
B- Skjute1' din flickvän.
l .Metallica kommer till stan för att C- Skjuter henne och George Michael.

Har du svarat Övervägande C har du
inget att oroa dig för. Annars torde ett
läkarbesök vara mycket rekommenderat.
Mottagnings tider meddelas.
signera deras nya skiva samtidigt som
4.Dina föräldrar ger dig en skiva av och Medtag Nitbälten, skitiga kläder, pen
du har envarretentan för femte gången.
med Ingemar Nordströms när du fyller tagram, upp-och nedvända kors samt
Vad gör du?
år. Vad gör du ?
elakt humör.
A - Skriver envarretentan.
B- Skriver endast ditt namn på tentan
och rusar iväg.
C- Skiter i tentan med motivationen att
du ändå hade kört den.

A - Spelar den och ler sött för att · inte God bättrin g önskar
göra dina föräldrar besvikna
B- Förklarar försiktigt att denna skiva
icke är koherent med din musiksmak.
C- Bryter skivan i bitar, doppar bitarna
2.Du har inte råd att köpa Deep Purples i choklad och matar katten med dem.

nya LP. Vad gör du ?

"I asked you a question, buddy . . . What's the
square root ot 5.248?"

"look af that! . . . Give me the good old days when a mon
carried a club and hod a braln the slze ot a walnut."
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N ainn & Nytt

Jerker Bergström
Åsa Bovallius
Vitalisvägen 5, 3tr
1 12 55 Stockholm
tel 08 - 13 31 12
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Förälskade
ungdomar
måste böta

BEIJING (Tr-Reuter).
Studenterna vid skolan
i den kinesiska staden
Hubei har det inte lätt.
De får böta 70 kronor
om de blir förälskade.
Myndigheterna på or
ten anser att kärlek är
skadligt för studierna,
skriver tidningen China
Daily. Därför har de in
fört böter på all tonårs
kärlek.
Beslutet har vållat
"fruktan och ångest"
bland 1.1ngdomatfla.

Bertil Hellmans
Hundhamravägen 3, 4tr
145 70 NORSBORG
tel 0753 - 876 76
Jaan Lepp
Näsbydalsv. 4, 6tr
183 3 i TÄBY
tel 08 -768 75 88

exainen efter 880211

Elisabeth Ferm
Jan Arner
Eva Linder
Åke Carlsson
Karl Forsselius
Lena Lange
David Segerros
Ulf Kölzow

E76
E79
E79
E81
E81
E82
E83
E84

Egen (JÄTTEKRAM från Stvl)
Tele
Tele
Dator
Egen
Elenergi
Tele
Tele

LONDON (Reuter).
Två dygns gruppsex
ska ge pengar till
välgörenhet.
Det tror studen
terna vid Bristols
universitet i Eng
land som har plane
rat en massorgie till
veckoslutet.

Flera välgörenhetsor
ganisationer förklarade
chockade att de inte
tänkte ta emot \!Il enda

penny. Men studenterna
fortsatte med planering

en.

Organisatörerna
har
dock ett allvarligt pro
blem. Inte en enda kvin
na hade i går köpt biljett
till evenemanget. Biljett
priset är motsvarande 30
kronor.
Studentkåren förklara
de att orgien skulle äga
rum trots frånvaron av
kvinnor. Gratis kondo
mer utdelas till alla del
tagare.

Det ryktas att ...
* Bettan kan det här med overheadapparater.
* Jan Oves älskarinna har svårt att hålla tätt.
* MBR spolar toaletten.

RIS

* Till

Valhall for allt som ligger och
skräpar i Röda rummet

* Till de

som lagt tre programmerings
kurser samtidigt
Elmer & Elin

* Till systemarna för att inkopplingen
dröjer

ROS

VÄLGÖRANDE
GBUPPSEX

&

* Till PR

* Till

Källeriet för den fantastiska kaf
feautomaten
(The meek shall inherit the earth!)

* Till valberedningen som delade ut
* Till systemarna för nya lasern
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