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Det var städgasque i tolvan för ett
tag sen, i slutet av period 3 närmare
bestämt. Tyvärr hör den här sortens
aktiviteter till de vars spår snabbt för
bleknar, så när vi kom ner i tolvan efter
påsken såg det mest ut som vanligt igen.
Dock har den (åtminstone tillfälliga)
rengöringen fått som följd att KTH's
städpersonal vågar sig ner i tolvan igen,
detta utan att som förut behöva frukta
för livet bland lager av skit och di
verse oaptitliga objekt. Appropå oap
titliga objekt befriades lokalen från en
del skräp som har legat och tagit upp
plats till ingens, eller ibland ytterst
få's glädje. Bland annat slängdes den
allmänt mot bjudande och menlösa kon
serverade råttan i glasburken, en i san
ning hedervärd åtgärd. Råttor finns
det för övrigt alldeles för mycket av i
tolvan ändå. Härmed skulle jag därför
vilja varna å det starkaste för att låta
matvaror stå framme över natten, de
små liven lär var speciellt förtjusta i
källeriets delfiner och liknande substanser.
När städningen nu är fixad så åter
står bara att skaffa en eller annan fräsch
soffa, ja ja, några är trevliga men vissa
andra ...Så om det finns något, någon
stans, ni vet. Vad skulle då kunna
behövas utöver soffor då, en diskmaskin!
säger kanske någon, men som emit
teur vill jag härmed hävda att b e 
hovet av en dräglig terminal, främst
ett bättre tangentbord, är av betydligt
större dignitet. Hur skall man kunna·

sitta och hacka artiklar mitt i natten,
om man samtidigt inte får lyssna på
Dag Vag i tolvans, vid dessa tillfällen
alldeles underbara musikmaskin. Som
det nu är får man trotsa det vidriga tan
gentbordet, även om man kan bli rent
gaaaaaaaaaaaaalen när a-tangenten
hänger upp sig eller när det inte bidde
någon bokstav alls. Så snälla ni med
kontakter, försök göra oss stackars em
mitteurer (och många andra) en stor
tjänst, kolla om inte just ni skulle kunna
få tag i en hygglig terminal!
Alldeles i början av perioden kom
den sedan länge emotsedda funktionärs
tavlan upp. Tyvärr gäller nog inte
alltid det här med att den som väntar
på någonting gott.. . Så det hela blev
tyvärr en liten antiklimax. Vad man
ser på denna tavla är ju i stort sett bara
en mängd fotografier på folk som man
enklast ser genom att sticka ner näsan i
tolvan, inga namn, inga poster, ingent
ing! ldeen var ju att man lätt skulle
kunna få tag i rätt person utan att
behöva känna denne, nu är det bara en
samling ansikten, några förvisso sam
lade kring texten "Styrelsen", men de
flesta helt oordnade. Hur skulle det gå
om eiflis!i�R�U kom ut, över en månad för
sent i ett tunnt och hafsigt nummer?
En kanske lite orättvis jämförelse, men
det ligger ändå en hel del i den.
Men nu är det snart sommar och
sol. Ha en trevlig sommar så ses vi i
höst när nOllan åter invaderat elektriens
fagra landskap.

p�

eifliij�R�U nr 4 1988 Årgång 23
Utgivningsdatum:

1987-05-06

Kärlek, solsken & sång ! ! (ding-dong!)
Mats Bengtsson
Johan Eriksson
Bertil Hellmans
Bengt Håård
Anders Jansson
Patrik Lindell
Bengt Svantesson
(datan!)
Elin Vaxlund
Carl-Mikael Zetterling

E-87
E-87
E-87
E-87
E-86
E-87
E-87
E-81
E-87

0758/371 07
15 27 73
0753/841 47
755 83 43
766 16 32
11 93 09
47 47 82
14 17 95
778 13 92

Innehåll:
T his Side ........................... 2
Ordföranden orerar fritt & brett .... 3
StudievägledarnE ................... 3
Ord från G.P........................ 4
Uffer's hörna ....................... 4
Hoftorsquarne ...................... 5
Idrott och annat ovidkommande....5
Mera Stughelg ..................... 6
Carakarlen rapporterar .............. 8
Mörka orosmoln ................... 10
SMusK............................ 12
Kärnkraftsavveckling i praktiken .. 13
FoF lever! ......................... 16
Sagolandet ........................ 16
Bok/Filmtips (snusk!) ............. 17
Talöverföring ...................... 20
Val d'lsere ........................ 24
Mera ÖL .......................... 25
Om du inte har nog i sommar ..... 26
Ryktas mm ........................ 27

Adress:

ewJR!l�rmu

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
800 ex

THS
100 44 STOCKHOLM

Nästa manusstopp onsdag 7 September.
man...

A long time,

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. Ujujuj...
Framsida: "Plask" av Johan
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Kära vanner m fl
Vårvittring! Kanske t o m segervit
tring. Seger; att ha lagt ytterligare fyra
tentamensperioder bakom sig. Först
vårbalsfirande, och sedan ett sista ryck
innan vi helt delger oss åt Esquader och
annan välbehövlig rekreation.
Jag kan dock inte gnälla Över den
gågna terminen. Det har varit roligt
att arbeta som ordförande. Det har
gått lätt, och många är de som bidragit.
Det är roligt att jag fått förhållandevis
många reaktioner på det jag gjort eller
skrivit. Det har varit uppmuntrande,
speciellt då det mest varit positiva reak
tioner. Fortsätter det så här kan jag
med gott samvete övertala någon att ta
över efter nyår (borgerlig tideräkning).
Många är ni, framförallt i ettan,
som skall vara faddrar i höst. Eller
jobba som faddrar. Jobba är vad jag
hoppas att ni skall göra. Även om
nOllan är lite schlemm i kanten, så är
er uppgift att se till att nollan trivs och
får den hjälp och de råd vilsnekomna

nOllan så väl behöver. Inga slöa deltids
faddrar som är faddrar för att få festa
och spela Allan. Inget snack om att
det var bättre förr, inget junior DKS,
inget fjantigt supa-snack. En fadder
har lyckats om hela nOllegruppen håller
ihop även utanför skolan och även efter
nOllegasquen. En svår men rolig uppgift,
den att få människor att trivas. Och,
snälla ni, uppmuntra till festligheter
men inte till fylla. Drängiga tendenser
skall dämpas. Ni faddrar har ett ansvar,
liksom DKS ( dem kommunicerar jag
inte mecl via Emissionen). Mina fad
drar bär ett stort ansvar till att jag
trivts så bra på Teknis. Jag tyckte det
var mycket trevligt att vara fadder, och
jag hoppas ni får lika roligt. Lycka till!
Valberedningen är sedan en tid fär
dig med sitt arbete. Det är besyn
nerligt, få anmäler spontant sitt in
tresse, men få säger nej när vi person
ligen frågar dem. Antingen är det så
att folk inte kommer på tanken, eller

så är det stick i stäv med stoltheten
att anmäla sitt intresse. Följden blir
att man frågar dem man känner, det
blir inavel! Det har dock varit lätt
att hitta kandidater och jag hoppas
att det blir ändå lättare, med fler in
tresseanmälningar, inför december-SM,
då dessutom en ny styrelse skall väljas.
Jag Önskar er alla ett framgångsrikt
tenterande och en mycket välgörande
sommar. Till er som skall med på
Esquadern: bunkra rejält så ses vi i vår
oemotståndliga skärgård.
love, peace and understanding

Vaghultar'n
PS Vi får hoppas att Valhall anord
nar traditionell sommartentapub
på borggården, med delikata Val
hallmackor och kallt fatöl. Om, så
ses vi vid fontänen.
DS

+
Äntligen kommer den efterlängtade sommaren!
Nåja, först kommer ett par tentaveckor
då självdisciplinen verkligen ställs på
prov innan man helt får hänge sig åt
att njuta av sveriges kortaste årstid.
När det blir dags för semester brukar
inte fantasin tryta vad gäller exotiska
resmål. Vi på studievägledningen älskar
att få vykort så varför inte skriva några
rader om vad du tycker är bra och dåligt
med studievägledningen och skicka till
oss när du är på semester i Sveg eller
Skövde, eller något annat spännande
ställe. Härigenom får vi chans att inte
bara bli glada utan dessutom möjligen

utveckla vår verksamhet.
När det här skrivs är det bara
några dagar till fadderkonferensen. Där
planerar vi studievägledare att servera
några årsgamla, torra moralkakor. Du
som när du läser detta vet med dig att
du missade sagda konferens, och tänker
vara fadder, kan komma upp till oss
och få ett "peppin g -paper" som vi också
tänkt dela ut.
Efter sommaren kommer nOlleperi
oden och samtidigt med den omtenta
perioden. Den varar bara två veckor så
anpassa din ambitionsnivå efter detta.
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Kom ihåg att det är bättre att klara en
tenta än att bränna två. Nu när termi
nen är så långt kommen kan man börja
ana om det är aktuellt att oroa sig för
spärren (mellan ettan och tvåan) i höst.
Du som känner lite onda aningar kanske
kan titta upp till oss för ett litet "tak
tiksnack" inför sommaren.
Så var det slut på förmaningarna
för den här gången. Ha en under
bar sommar och minns följande: ms
Din studievägledare tycker om dig !

Tommy, Karin, Danne, Alf.

sirussiffl
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Ovningar, assistenter och sant.
LNE strävar mot allt högre kvalitet i
undervisningen. Av alla inlärningsre
surser som vi ställer till Ditt förfogande
utgör övningsassistenterna en viktig del.
Han/hon är den personliga resurs, som
kan hjälpa Dig att organisera Din inlär
ning. För att detta skall fungera, krävs
ett ömsesidigt ansvarstagande. Dialo
gen mellan assistent och teknolog är
en förutsättning för en fördjupad in
sikt och för detta krävs att att gruppen
är sammanhållen och av rimlig stor
lek.Endast så kan ett positivt inlär
uingsklimat skapas.

0

Under de senaste åren har vi noterat
en omotiverat stor obalans i grupp
storlek inom E. Detta har resulterat i
att assistenterna i de stora grupperna
inte får den personliga kontakt med
teknologen, som man önskar. De as
sistenter, som å andra sidan förlorar
teknologer, ofta utan att få reda på or
saken, känner sig svikna och förlorar
lätt självförtroendet. Detta är ödesdi
gert för deras fortsatta utveckling som
lärare.
Vi vill gärna satsa resurser
på att förbättra våra lärare, och då
är det väsentligt med öppenhet och
förtroende.

Om Du av någon anledning inte är
helt tillfreds med Din assistent, tala då
om saken med honom/henne, som ofta
är mer mottaglig för Dina synpunkter
än Du tror. I andra hand kan Du tala
med kursansvarig eller studierektor vid
institutionen.
Som jag skrev i början är vi alla an
gelägna om att se till, att utbildningen
är av hög kvalitet. Jag tror, att lärare
och teknologer tillsammans kan göra en
insats.
En riktigt trevlig sommar önskar
Gunnar Petersson, ordf. i LNE

SPRIT & SNUSK
eller:

SNOORD
eller:

Uffe"s corner
Nya Hus
Det jag skrev förra gången om de nya E
husen var inte sant, pengarna tog slut
så det bidde bara 1 nytt hus. Vi får
troligen stanna kvar runt borggården
några år till. Dessutom ska linjenämn
den försöka stoppa planerna på 60 nya
platser på elektro eftersom varken plats
eller lärare finns.

Stughelg

vita tavlor som man skriver med nån
slags spritpennor på.

Praktikregler
Reglerna för praktik ska ses över. En
arbetsgrupp, där bland annat Barbro
på kansliet, Danne på Stvle och jag
ingår, ska titta på vilken sorts arbete
som ska godkännas som praktik. Syn
punkter är välkomna.

Stackars alla er som missade stughel
gen med flyg! Det var både kul,gott Studierektorer
och givande. Flygs studienämnd visade Studierektorerna har förökat sig och
sig vara ena hejare pfa ölhävning, de är nu nästan lika många som inrik
påstod sig vara snabbare än Valhall. tningarna. Nya är Anders Karlsson
De var definitivt snabbare än elektros för fysikalisk och Johan Wennlund för
studienämnd som nog måste träna en datan.
Sedan gammalt finns Johan
del till nästa gång.
Vi hävde inte Fehrman (åk 1,2,3), Ragnar Ottosson
bara öl utan ventilerade lite ideer om (tele), Lars Hellberg (mikro) och Stefan
studienämdernas arbete. Bland annat Östlund (kraft och industriell).
enades vi om att studienämndens vikti
gaste uppgift är att föra fram teknologer
nas krav och synpunkter till högre in Telesystem
stanser.
TDS håller på med en revidering av
sina kurser i högre årskurser. Bland an
Tavlor
nat ska Telesystem, större och mindre
Tavlorna i E-salarna ( Övningssalarna) kurs, göras om. Det ska förmodligen
ska bytas ut. Troligen blir det såna där bli 3 olika kursen, en för köteori, en
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telesystem gk och en telesystem flc.
Studienämnden gratulerar och tror att
förutsättningarna för förbättringar ar
utmärkta.

lnternationaliseringsuppdrag
Grundutbildningsnämden på KTH har
ett internationaliseringsuppdrag som en
gång om året delas ut till någon duktig
lärare. Det brukar åligga studienämnden
att utse elektros kandidat. På ESN
mötet 14/3 valde vi Carl-Olow Staw
ström på Tde som kandidat. Hoppas
han får åka.
Rubriken sprit & snusk har ingen
direkt anknytning till texten utan det
får ni pyssla med själva.
VAR SNÄ LLA
STUDERA FLITIGT
GLAD SOMMAR
T ÄNK PÅ STUDIENÄMNDEN I HÖST
Hälsar hela sektionens lille SNO

Ulf Rydin
PS
Jag har flyttat, nytt tel: 08-15 70 95
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FLASH!FLASH!FLASH!FLASH!

Tragiska ting har utspelat sig i Aq
variums värld. Knappa tolv timmar
efter det att fiskarna hade fått ny och
ombonad och helt genomtrevlj.g miljö
uppstod en nästan fatal läcka i till
varon för våra mångbenta vänner. Tack
vare ChE och hans raska gossar's vak
samhet undveks att katastrofen blev
katastrofal för såväl Tolvans trossbot
ten som Aqvariums invånare. Nu torde
dock Aqvarium prunka och stråla som
aldrig tillförne (hoppas vi, peppar pep
par osv).
Hoftorskämbetet har tyvärr kom
mit till vissa slutsatser vad beträffar
budgeten. Det har som bekant varit
så att Aqvarium inte alltid har varit
den stolthet och prydnad för sektionen
som det givetvis bör vara. Detta har
medfört att budgetagitationsansträng
ningarna blivit därefter. Klarare ut
tryckt budgeten är alldeles för liten, för
närvarande 300 kr per termin. För att

Idrotts palten

Så har det då gått en del av läsåret,
närmare bestämt nästan hela ("bara
ett par tentor kvar"). Idrottats har
det gjorts en del också. Tittar man
på spadställningen så verkar det som
om elektro kommer att hamna på en
meriterande sjundeplats tätt följda av
p(ru+q). Såväl styrketräningen som
gympan har varit ovanligt välbesökta
av elektriker, däremot så tycks själva
spadkorten inte vara speciellt intres
santa. Även de olika turneringar m.m.
som idrotten fixar har haft många och
flitiga deltagare från elektro.
Nu när ni läser det här så har
elektro troligtvis just vunnit årets so
la.stafett. Vi har nämligen varit mycket
noggranna i våra förberedelser och inte
lämnat något åt slumpen. Vissa ryk
ten vill även göra gällande att någon
lagmedlem har varit ute och joggat.
( En spännande reseberättelse utlovas
till nästa nummer av eifJRsi��n )
Den vårrunda som vi hade tänkt
arrangera nu i maj kommer nog tyvärr
inte att bli av ( tidsbrist, tidsbrist ),
däremot lovar vi att komma tillbaka
med nya friska krafter i höst. Då blir
det en höstrunda så börja träna nu.

övertyga gemene Elektriker om att så är
fallet skall vi dra lite snyftiga exempel
på utgifter.
Om man inte alltid vill ha ett 160litersaqvarium innehållande fem gup
pies, blir fisk en stor kostnad. Utan att
ge sig på rena lyxfiskar, vildfångad kof
fertfisk till exempel, kommer man med
lätthet upp i priser av storleksordnin
gen 30-50 kr per fisk. Fiskmat kostar
ungefär 50 kr per burk. Vi har denna
vår tvingats köpa lysrör och reservdelar
till luftpumpar för 100 kr. Det nya Aq
varium var inte alldeles gratis det heller,
ca 400 kr.
Vari utmynnar då denna klagan?
Jo, i ett stort HJÄLP!
Har någon sektionsmedlem möjligen
lite avlagda Aqvarieprylar hemma så är
vi intresserade av allt. Det vi främst
skulle behöva är en ny doppvärmare till
back-up-Aqvarium, det hemliga tillhållet
för de fiskar ni inte ser. Givetvis tar vi

Godda!

Som den messerschmitt som jag är vill
jag å det bestämdaste protestera mot
det hårresande sakfelet som finnes i ar
tikeln LASER, eifJRSiDRBO nr 3-88. DVIV
är en förkortning av DVIVDU som står
för DeVice Independent to Video Dis
play Unit! Video Display Unit är data.en·
gelska för skärm.
Så de så,

gärna emot hemlösa fiskar.
Enhetsbetalning för allt som är an
vändbart, vår definition, är en öl. Om
du har grunkor eller obenta vänner att
kränga så ring någon av oss!
Jojje
Karin
Niklas

97 19 60
47 37 07
15 47 78

Till sist ett memorandum! Squalpa
försiktigt i maj så att ni inte skadar
fiskarna!

HOFTORSKAMBETET

Hurra!
Hurra!
Hurra!
Hurra!
Grattis. DJUR fyller nu 300 djur. ..

Erik Ström, E-84 Nu siktar vi på 400 , så spela flitigt

Din pekpinne i vaxkabinettet

En mycket god vän till mig skulle efter
ett liknande "angrepp" ha svarat:
-Ha 'ru grannar ?
-Tala om det för dom...
Men det var väl det du just gjorde!

Det är mänskligt att fela.

Johan

vidare. . .

Känner du någon som inte har provat,
så berätta för denne att man initialis
erar med:
l(LARSS005.TLJUNK)READYOJUR
och spelar sedan med kommandot:
DJUR !!!
Hälsningar från översteprästen:

Thomas "Tompe" Larsson, SMusK

- Vilken fågel är trendigast ?
- Inne-Birden , förståsss .. .

GÅ MED I aktionsgrup

Trevligt sommarlov önskar

pen mot fÖrnedrande

gymnastik!! Skicka MAIL
till NJORD,:EV8167

ldrottsledarna

5

ernissiö1ieå

Nr 4-88

Nu har det varit...

Stughelg

•

. .. igen
Det v � r studienä mderna frå n Elektro och flyg som slog si na k loka h uvuden i hop
och d isk uterade mål och metoder. Detta med hjä l p av d iverse teknologer samt
den professionelle l i njenämdssitta ren Bengt Gällmo frå n Ericsson .
Den 25/3 hade Elektros studienämnd
sin årliga stughelg. Detta år hade
vi den tillsammmans med flygs studie
r.ämnd. Syftet var att jämföra nämnd
ernas arbete och organisation, intro
ducera nya aktiva och ha roligt ihop.
Efter samling i T-centralen - flygs
sektionslokal - på eftermiddagen bar det
av ut till stugan. Där fick vi först in
stallera oss innan SNO:arna presenter
ade programmet för oss. Programmet
såg ut på följande sätt: Först skulle
SNO:arna presentera respektive studie
nämnd, sedan fika medan vi väntade
på en linjenämndsrepresentant från Er
icsson. Därefter skulle vi bli indelade
i blandade grupper och diskutera stu
dienämndens arbete. Efter att vi i
grupperna sammanställt vad vi kommit
fram till var det dags för den oseriösa
biten i form av sittning, bastu och ölhäf.
De båda studienämndernas arbete
liknade varandra ganska mycket. Den
väsentligaste skillnaden var att flyg inte
hade några kursnämnder på samma
sätt som vi, utan sammankallade ett ex
tra studienämndsmöte om en kurs var
katastrofalt dålig. Å andra sidan var
uppslutningen på deras möten betydligt
större än på Elektro.
Något försenad kom Linjenämnds
representanten. Han hade kört fel p
g a dålig skyltning till Osqvik. Något
att tänka på för stugföräldrarna. I
alla fall började han med att presentera
sig själv, därefter Ericsson och deras
anställningsstatistik - en mycket stor
del av oss elektriker kommer att bli
anställda där om trenden håller i sig och kom slutligen till sin syn på vårt
arbete och skolans organisation. Han
tyckte att skolans organisation i form
av små institutioner var föråldrad och
jämförde med Linköping som har få och
stora institutioner. Den organisationen
är betydligt effektivare med nutidens
krav på medbestämmande och resur
soptimering.

Hans inställing till vårt arbete de
olika nämnderna var positiv. Han hade
några synpunkter på vad de olika nämn
derna skulle ta upp och vad de inte
skulle befatta sig med. Till exempel
tyckte han inte att linjenämnden skulle
befatta sig med kurslitteraturen i detalj
som det i bland blir, utan det skulle stu
dienämndsmötet sköta. Vidare tyckte
han att de olika representanterna skulle
samarbeta mera utanför linjenämnds
mötena för att gemensamt snabbare
kunna driva igenom olika beslut.
När han var klar blev vi indelade i
grupper. Vi fick diskussionsunderlaget
och började prata igenom punkterna.
Efter att ha pratat en timme och skrivit
ner det viktigaste var vi i min grupp
nöjda.
Om den oseriösa delen ska inte my
cket nämnas förutom att flygs norska
kock ska ha en eloge för den utsökta ky
cklinggrytan. Duschen fungerade inte
så det blev till att vinterbada efter bas
tun. Slutligen rekommenderas Elektros
SNO:ar en kurs med Valhall med tanke
på ölhäfresultatet.
Dagen efter sammanställde vi resul
taten av grupparbetena. Slutresultatet
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blev i stort att flyg skulle pröva en mer
regelbunden kurs uppföljning och Elek
tro skall väva samman nämndernas ar
bete på ett bättre sätt.
Sammanfattningsvis en mycket trev
lig och givande helg. För er som inte
var med i år finns chansen att följa med
nästa.
Bengt

POWER TO
THE PEOPLE !

&!88

Ring våra kontaktpersoner !

08-739 50 oo
08-759 96 00

atte
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BilIDassa

S trax innan vi alla fick vår mer
än behövliga påsksemester gick i de
södra regionerna av Elektros upptagn
ingsområde 1988 års internationella bil
salong av stapeln. I egenskap av Cara
karl lyckades jag få komma med på
pressvisningen av årets bilnyheter.
STOPP och BELÄGG!!!! Vad gjorde
en elektriker på en bilmässa, en orgie i
plåt och plast? Sådant är väl snarare
till för maskinkillarna borta i Brasilia
med omnejd? Jo, i och för sig, men
inom en mycket snar framtid kommer
säkert runt 20% av en bils nypris att
utgöras av elektronikkostnader. Det
gör 20000 spänn i en vanlig folka det!
Det innebär också att för att klara av
ett motorstopp med en bil byggd på
2000-talet bör man helst ha gått ut
elektro. Lång näsa till alla på Handels
således, ty även börsmoppar stannar ib
land.
Nåja, hur var då mässan? Bröstade
japanerna upp sig och slog knock-ont
på all annan konkurrens? Nja nu är
det ju så, om man ska vara ärlig och
en aning japanbilhatare, för sådant är
väldigt inne just nu, att visserligen kan
japanerna bygga hyfsat bra bilar. Och
visst kan de klämma in många chips på
liten yta, men ibland stämmer epitetet
"Tokyo by Night", dvs en instrumentpanel fylld med blinkande och lysande

små lampor och visare. Klart trafik
farligt! De har dock bättrat sig avsevärt
på sistone, japanerna. Fortfarande har
de dock en tendens att göra det så
förbaskat plaskat plastigt.
Enligt mitt högst personliga för
menande kommer världens bästa bilar
istället ifrån södra Tyskland, vilket yt
terligare underströks på årets salong
där bayrarna visade upp sin senaste
skapelse, en kvalitetsprodukt späckad
med människovänlig elektronik, för det
finns faktiskt sådan. Sen är det klart
att går man ut teknis med 150 000

�
't
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i studieskuld och 400 000 i skuld på
Östermalmsgarderoben kan en prislapp
på 303 000 kännas något tung, men det
uppvägs lätt av känslan att sitta i bilkö
på Essingeleden och spy ut katalysator
renade avgaser till den ljuva musiken av
en maffig sexa.
När jag hade besett den ny 5-serien
uppifrån och ner, och även kastat en
blick på världens snyggaste 12:a från
samma fabrik, allt till ackompanjemang
av en speciellt dittagen äkta bayersk
ingenjörs ivriga kommentarer viskade
någon i mitt Öra att även Volkswagen

efrussiffl.
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hade en ny bil en bit bort i utställnings
hallen, men på något sätt kunde jag inte
förmå mina ben att dirket spurta mig
dit. DINKI-skimmret kring en folka
är inte lika starkt som kring en BMW.
Trotts detta var ju salongen ett gyllene
tillfälle och en rundvandring till alla ·
montrarna var ett måste, om inte annat
så för att få 'ana mina förutfattade
meningar bekräftade.
Under rundvandringen , som i är
lighetens namn tog en stund, började
hungern göra sig allvarligt påmind, och
när vi passerade Daihatsus monter var
vi bara tvungna att ställa oss i det som
kom att bli dagens lunchkö. Japan
erna hade tagit dit ett gäng killar som
i expressfart försåg hungriga journal
ister med alldeles utmärkat kebaber.
Till detta valfritt Falcon Bayerskt eller
Coteaux du Languedoc. SAAB hade
valt att gå på den mer klassiska linjen uppe på en balkong, med utsikt över
med rejäla bitar rökt lax och köttpate salongen i allmänhet och den nya Pas
mycket elegant serverat på ett bord saten i synnerhet. De hade dessutom
med vit duk och silverkandelabrar. Tall den goda smaken att förgylla den lite
rikar av porslin med guldkant och rik tråkiga maten med PORSCHES egen
tiga vinglas naturligtvis. SAAB ska sekt. I övrigt var det faktiskt inget
också ha en eloge för att man tänkte på märke som lyste starkare än något an
oss stackars bilburna själar och server nat.
ade Spendrups lättöl, allt med en nya
direktörsSAABen snurrandes på. alla
möjliga och omöjliga ledder omkring en.
Vid det här laget började jag känna
mig ganska mätt, men samtidigt kände
jag mig tvungen att ta ytterligare ett
varv runt A-hallen for att kolla in de
övriga märkenas bjudmat. De flesta
hade valt att servera plock-snacks i
olika former med varierande rött eller
vitt. Ett särskilt omnämnande vill jag
ge Volkswagen som serverade sin mat

Volvo, vilka lär ha satsat runt tio
miljoner kronor (10 000 000) på sin
monter, exponerade sig och sin nya 16ventilare ordentligt, och visst var det
mycket folk i deras monter, även om
de flesta verkade vara Volvos eget folk,
men var var Volvos mat?????
Mat ur äggkartong? Tja, ville man
bese Toyotas bilar och inte svälta var
det alternativet. Totalt finessbefriat!
Slutligen vill jag ge BMW en rejäl
bock i kanten för att de inte serverade
någon mat alls. Slarvigt!
Som kuriosa kan nämnas att de
enda bilarna som var låsta på. hela
salongen var två Lada Sa.maror. Var
man kanske rädd för att inredningen
skulle falla i bitar om någon satte sig
i dem?
Därmed är svepet från årets mässa
över. Du som inte var där får en ny
chans om ett par år igen. Något för en
kommande Carakarl är det definitivt.

Din Carakarl

Jag vill också passa på att tacka Bilin
dustriföreningens Jan Olov Blomfeldt
som skaffade mig ett presskort.
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SMUSKSIDAN
. . . är tillbaka efter en kortare tids från
varo. Illvilliga tungor vill göra gällande
att denna skulle bero på någon slags
lathet eller sinnesslöhet från min sida.
Inte då. Det var bara så att jag under
Vå.rquonsärens sista skälvande sekun
der fastnade med fingrarna i klarinet
ten och kom inte loss i tid för att hinna
skriva ens en ynka liten spalt. Och det
är alldeles sant.
Å andra sidan innehöll förra eifääsiiiiiäii
ett rykande färskt reportage från Q��;.
sär 'n, där t o m den radiostyrde samu
rajen från TET fanns med på bild.
Nämnas bör, att vi faktiskt inte mu
tat artikelförfatta.ren. Inte mycket i alla
fall. Framemot februari/mars 1989 är
det dags igen. Då hoppas vi på. att få. se
fler E-Osquar och E-Osqulda i overall.
I år var det fler orange än vita overaller
på. Södran!
Sedan dagen Q har vi hunnit med
en hel del. Hämningslösa, neorytmiska

musikyttringar har kunnat avnju
tas på Squtt, div. Pubar, Mini
brunk i Uppsala, SquValp,
Champagnegalopp i Uppsala,
Bröllop(!), och vid första spad
taget till Elektros nya lokaler
på. KTH, samt på. TTT och i
stugan (ArmU-kör). Det har ka
lasats en hel del med allt från
flamberade pannkakor till Gin &
Kalaspuffar. Den sistnämnda
rätten, där ingridienserna
blandas till en fluffig,

inte alltför vattnig
kräm (gärna med ett visst
tuggmotstånd), är legendarisk och något av det i särklass
äckligaste jag någonsin smakat. Pröva,
njut och förfäras.
Den 21/4 ordnade vi PreSqutt, vilket mig veterligen aldrig
hänt tidigare, men som vi tycker var
väldigt roligt. Tolvan, full av glada
teknologer, är rätt medium för en ärrad Studentorkester. Kanske ett Da
Capo någongång i framtiden?
Nu närmast skall vi lugna ned
verksamheten en kort stund, skriva
• några tentor, åka på. STORK (Stu
dentor�esterfestival) i Uppsala (kom
__.,.... och titta!) och njuta av försommaren,
innan det på. nytt är dags att reta
studentmusiktarmen. I början av juli
åker vi nämligen ut på Europaturne
m/88 med siktet inställt på Hannover, med tillhörande Schii tzen
fest, Bier, Wurst und Sauerkraut.
På vägen tänkte vi stanna till för
att spela och roa oss vid bl a
Liseberg och Legoland. Dessu
tom är ett studiebesök på.
Tuborg e.dyl inplanerat.
Utförlig rapport utlovas i
höstens nr av eifJRsi_�!mff

Slutligen vill vi tacka alla hängivna
E-teknologer för det här året, och då
inte minst E-87, som var en glad och
studentikos nOllan. Vi har haft ett bra
år med mycket roligt som gett flera leg
endariska biprodukter : SMusK Euro
tour 87, LP'n, Vå.rquonsären, samt ett
otal mer eller mindre ideologiska spel
ningar. Den generationsväxling som
vi haft har inte satt ned orkesterns
stridsvärde det minsta, mycket tack
vare de många nya, aktiva, aningslösa
som sålt sina själar till studentmusiken.

Och så : MÅNADENS VÄRSTA
(utdrag ur Quonsärnumret " Läkaren
och Obducenten")
"...Jag fick min utbildning vid Han
delshögskolan i Pretoria för Professor
Ben MacAber. Vi brukade Öva på en
neger. Det var Nelson Mandela..."

Trevlig sommar, önskar Konglig 1:a
Skalärmusikkåren genom

Tor I Peden
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ATT RIVA EN
REAKTOR
Sveriges första k ä r n kraftverk, en reaktor för forskningsä ndamål, startades i atomteknikens
barndom i ett bergru m under l ngenjörsvetenska psa kademiens lokaler på Drottning Kristi nas
väg. H ä r på teknis. Året va r 1954, och då tän kte man kanske inte på den dag
då avveckli ngen skulle ske. De besl uten d röjde som bekant til l 70-talet och de stora
kä rnkraftd iskussi onerna . Den första startade reaktorn blev också den första att rivas.
Erfa ren heterna frå n detta " projekt" kom mer att bli viktiga fra måt 2010. En och a n n a n
ingenjör ko mmer att sysselsättas . . .
Den första reaktorn

Redan 1949 började man i Sverige al
lvarligt att fundera på att bygga en
reaktor, och i juli 1954 drog man igång
den för första gången. Efter nästan ett
år hade man uppnått en effekt av 100
kW. Att jämföra med dagens effekter på
uppåt 1000 MW. I 16 år fick Rl slita i
forskningens tjänst. Då hade effekten
succesivt höjts i takt med tillstånden
och Rl han under sin livstid med att
producera 31 GWh. Idag står den Sven
ska kärnkraften för en årlig produktion
av ca 60 TWh.
Rl utgjordes på traditionellt sätt av
en reaktortank omsluten av flera lager
reflektorer, strålskydd etc. Denna tank,
ca 2.5 m hög och 1.85 m i diameter,
var tillverkad av ren aluminium. Man
teln var ca 4mm tjock. Locket var
emellertid förstärkt på olika sätt för
att kunna bära upp bränslestavarna.
Förutom alla anslutningar för bränsle
stavar, säkerhetssystem, etc fanns dessu
tom ett antal genomgående kanaler för
reaktorfysikaliska experiment. Det var
ju forskning som var huvudsyftet.

�\., ,
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Drottning Kristinas väg,
Tek11is, Stockholm
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Närmast utanför själva reaktortan
ken fanns närmast en grafitreflektor och
ytterst ett biologiskt skydd. Reflek
torn bestod av hela 52 ton grafit och
det räckte till ett 0.9 m tjockt lager
runt tanken med härden. Men man
nöjde sig inte med detta. Tjockleken
Kärnan i systemet var 126 stavar
på det utanför liggande biologiska sky naturlig uranmetall med en samman
ddet var som minst 1.8 m. Detta gjöts lagd vikt av 2900 kg som hängde ned
i armerad järnmalmsbetong runt en i reaktortanken. Dessa mätte 29 mm i
stålstruktur och i dess tak var reaktor diameter och var kapslade i aluminium.
tanken fäst. Insidan av skyddet täcktes Reaktionen sattes igång av med mod
av kadmium- och aluminiumplåt. I eratorn som bestod av 5.85 ton "tungt
nederdelen fanns kanaler för kylning av vatten", D 2 0. Detta pumpades ut från
dels själva härden och dels grafitreflek reaktorn och kyldes i en värmeväxlare
torn.
mot vanligt vatten. Reaktorn styrdes

13

utifrån med kadmiumplåtar. Dessu
tom fanns två säkerhetsstavar för snab
bavstängning. Man kunde också stoppa
reaktionen genom att helt sonika tömma
ut moderatorvattnet i en förrådstank.
Den 5 juni 1970 stoppade man reak
torn för gott. Tungt vatten och bränsle
transporterades till .Studsvik och an
läggningen lades i malpåse.

emissiffl
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Dags att riva

Det dröjde till 1978 innan man började
fundera på vad man skulle göra med
Rl. Då ålades Studsvik av Statens
strålskyddsinstitut att tänka ut en lös
ning. Man beslöt att riva reaktorn.
Digra förberedelser väntade. Upp
skattningar av radioaktivitet, kartlägg
ning, planering, inköp av utrustning för
J
rivning och mätning m.m. gjordes.
I april 1981 satte man igång på
allvar. Anläggningen hade då varit
stängd i 11 år med ett minimum av
ventilation och en temperatur på ca 10
grader. Fukten hade gjort att mycket
utrustning hade tagit skada och man
fick börja med att byta ut en hel del
elektrisk utrustning samt installera ny
belysning. Sedan delades utrymmena
in i olika zoner och mätutrustning in
stallerades.

Det icke helt prob
lemfria arbetet med
grafitreflektorn.

L_

Reaktorn i snitt:
Tank, reflektor ocl1 biologiskt
skydd.
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I arbetet användes så långt det
var möjligt distansverktyg för att hålla
stråldoserna på personalen nere. Man
började med att öppna och fårdigställa
den s.k. uranbrunnen i golvet för att
kunna lyfta ned själva reaktortanken
i denna, och på så sätt kunna isol
era den värsta strålningen. Sedan all
lös utrustning avtranporterats öppnade
man det biologiska skyddet och började
med distanssåg att kapa loss kringutrust
ning för att kunna lyfta upp tanken.
Denna lyftes ut ur det biologiska sky
ddet och placerades på golvet innan
man med ett annat lyftsystem kunde
placera den i uranbrunnen. Det biol
ogiska skyddet förslöts åter. Härefter
installerades extra ventillation ned i
brunnen och man började styckningen,
som till stora delar skedde med plas
maskärutrustning. Bitarna packades
i för radioaktivt material avsedda s.k.
Berglöfslådor och transporterades till
Studsvik.
Nu var det dags för grafitreflek
torn. Denna visade sig vara 60 ggr
mer radioaktiv än vad man planerat för.
Man fick planera om. Lyftutrustning
med sugkoppar och en bandtransportör
införskaffades för att nedbringa hanter
ingstiden. Med sugkopparna drogs de
upp till 60 kg tunga grafitblocken loss
inne i reaktorutrymmet och lades på
handtransportören. Sedan packades de
i Berglöfslådor och fördes bort. Kon
struktionen av reflektorn visade sig vara
så pass " stadig" att man tidvis var
tvungen att skicka in en man för att
bända loss blocken. (se bild)

Nr 4-88
Avfall och strålning

Blocken fastas direkt
från bandet ned
Berglöfslådor.
Slutligen var det så dags för det
armerade biologiska skyddet. Man be
gagnade en hydrauliskt driven fjärr
manövrerad grävmaskin och hela tiden
sprayades vatten över arbetet för att
binda dammet. Lågaktiv betong kördes
efter tillstånd från myndigheter ut till
Studsviks tipp och den övriga behand
lades som allt annat avfall. Dvs trans-

porterades till Studsvik för vidare la
gring. Totalt kom man upp i hela 1 100
ton betong! När allt material slutli
gen plockats bort återstod "städning"
och en serie mätningar för att frik
lassa avdelningen. Dessa avslutades på
hösten 1983 och 1985 kunde SSI frik
lassa hela anläggningen ur radiologisk
synpunkt.

Huvuddelen av avfallet var betong. Ca
750 ton med en aktivitet ) 5kBq/kg (jfr
400 kBq/kg av Cesium-137 uppmätt
i svenskt gräs efter Tjernobyl, dock
snabbt avklingande) deponerades till
sammans med mindre mängder elmate
rial under I m schaktmassor på Studs
viks tipp efter tillstånd från SSI. Avfall
med högre aktivitet förvaras i Studsviks
anläggningar i väntan på anläggningar
för förvaring av låg- och medelaktivt av
fall.
Vatten från dammbindning, tvätt
av mtrl och duschar togs också om
hand och gränsvärdena för dessa gjorde
att endast duschvattnet släpptes ut till
kommunalt avlopp. Resten skickades
till Studsviks avfallsanläggning.
Övrig aktivitet som släpptes ut un
der arbetet kom via ventilationen. Mä
tare fanns utplacerade och aktiviteten
var ca 0.4 kBq/dygn under 40 veckor.
(jfr siffra för Tjernobyl)
Sammanlagt var 28 man inblan
dade i själva rivningen och den högsta
stråldosen uppmättes till 28 mSv. I
medeltal ca 5 mSv /man. Den normala
stråldosen i Sverige är under ett år ca
7 mSv. För personer inom kärnkraft
industrin finns en gräns satt av intn
nationella strålskyddskommissionen till
50 mSv/år. Det arbete som gav de
största stråldoserna var demonteringen
av grafitreflektorn.
Kostnader och tid

Förutom de nämnda svårigheterna med
grafiten och ett uppehåll på 4 veckor
kunde allt ske planenligt. Detta var
ju ett projekt som aldrig tidigare g e 
nomförts och därför var det svårt att
beräkna såväl tid som kostnader. Av
regeringen beviljades 25 miljoner kro
nor och slutnotan stannade på 21. 7
miljoner. Budgeten underskreds!
Innehållet i denna artikel är baserat på
Studsviks Energitekniks rapport " Rivn
ing av forskningsreaktorn Rl i Stock
holm" och jag vill rikta ett tack till
Institutionen för Reaktorfysik samt till
Chankar Menon ute på Studsvik för
hjälp med vägledning och material.
För enWi«i{!mO
Biologiska skyddets betong pulvriseras sakta men säkert och bilas ned i lådor
för transport till Studsvik.
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Snart

kommer

nOllan! ! !

Det skiljer bara ett skönt sommarlov så
är nollan här.
Ytterligare lite information kommer här.

Teleterroristerna kommer få ett brev i
sommar, där det står exempel på vad
man kan prata om, givetvis också vilka
ni ska ringa.

Vilka som blir Teknologassistenter, kom
mer ni få reda på innan skolan slutar.
Eventuellt står det på anslagstavlan.

Det obligatoriska informationsmötet är
söndagen den 21/8 kl. 13.00 i El.
(Dvs. 1 dag innan nOllans födelsedag).
Efteråt är det knytkalas-picnic på Borg
gården eller i 12:an.
Är det något du vill fråga eller tycka,
ring!

Karl Eke

Elisabeth J äudel
Mats H ugossou

08-34 72 95

08-774 28 94
08-660 90

Vi kommer att vara i 12:ans omgivn
ing, de sista två veckorna innan nOllan
kommer, om ni undrar något.

Ha skoj på SquVALp och en riktigt skön
sommar.

Nr 4-88

Ni såg väl Osquarsgalan ? ( Hmm, nåja) Chevy Chase hälsade välkomna
med " Hello Hollywood phonies and welcome to Tinseltown" Man önskar
bara att han menat allvar . . . Men då hade väl de celebra gästerna satt
maten i vrångstrupen.
För er som klarar er utan glitter och inte väljer kvällsnöje efter antalet
statyetter i annonsen måste jag rekomendera en svensk film. En film av
Jan Troell:

SAGOLANDET
Denna 3.5 timmar långa resa lämnar in
gen oberörd. Filmen, tillägnad Troells
dotter, är inte som andra. Skådisar
har gjorts överflödiga genom att gå
ut i " verkligheten" och filma svenskar,
för det är om dem och deras land
filmen handlar.
Det är inte precis
något Sagoland längre ( om det nu nån
gång har varit det). Troell visar upp
människor utan drömmar och förhopp
ningar. Människor som inte tror längre
och detta är det grundläggande prob
lemet menar den psykoanalytiker som
då och då dyker upp i filmen. Han och
Troell tycker att vi har låtit samhället
bli en sorts genomreglerad skyddad verk
stad där drömmarna tagit slut. De
drömmar som finns är alltför ofta ett
resultat av alla regler. Det är drömmar
som kämpar mot överheten. Någonstans
har det gått snett... Med statsminis
tern diskuterar psykoanalytikern dessa
problem och det är väl inte alltid så att
angreppen på samhället klaras av med
någon större bravur. Även andra poli
tiker medverkar.
På många sätt är det en väldigt
svart bild man får, men filmen är ändå
rolig. Mest beroende på de många
skickliga och ofta lite elaka klippen.
Roliga men svarta.
Det är en brokig skara människor vi
träffar på. Skogsarbetare, hönsfarmare,
ungdomar, pensionärer, politiker m.fl.
Tillsammans ger de en bild av var vi
hamnat. En politiker svara på frågan
om han aldrig varit i konflikt med sitt
parti i någon endaste liten fråga att
han tillhör ett parti som har en ideologi
och då riskerar man aldrig att hamna
i en sådan situation. Skickligt filmat
ur elak kameravinkel lockar detta till
många skratt, men som sagt, svart.
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Något annat som etsar sig fast är
den gamle mannen som tillsammans
med sin fru sett ut en natursten att
ha på sin grav. Hans fru är nu död
och det enda han har att leva för är
sin kamp för att få denna sten på plats
på kyrkogården. Den är inte för stor,
men den har fel proportioner. Alltså
får den inte stå på kyrkogården. Den
gamle mannen har kämpat länge nu och
hunnit högt upp i instanserna. Men
reglerna är klara... Mycket intressant
är att höra de styrandes kommentarer
till detta. Sverigebilden flagnar.
Låt er inte avskräckas av längden
(paus ca 20 min) utan gå och se Sagolan
det. Den har gått ett bra tag på
Fågel Blå redan men förhoppningsvis
fortsätter den ett tag till. Om inte an
nat så är det här en film som kommer
att gå upp igen ...
För eirJii�i�!!.1111

JOHAN

UTHYRES

11 st bättre beg. rakap
parater, varav 2 st L a 
dyshave, uthyres knappt
ett halvår .till skötsam fli
cka. Ring 100001, fråga
efter Sture.
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BOK/FILMTIPSET:

Varats Olidli g a Lätthet

Som omväxli n g till a l l Science Fiction j a g läst p å senaste tiden h a r jag valt att recensera
M i l a n K u ndera d e n na gång. Eftersom fi lmen ä r i n n e j u st n u , har jag recenserat den också .
( Pseudoi ntelle ktuel l som jag är, ger jag mig i n te på fi n litteratu r h u rsom helst.)
Sa.bina. Tomas gifter sig såsmåningom
med Tereza, och tack vare Sa.bina får
hon jobb som fotograf.
Handling
Detta händer i Prag, som 1968
invaderas
av Sovjetunionen. Sa.bina
Tomas är hj ärnkirurg. Tereza är servit
ris, men arbetar senare som fotograf. flyr då till Schweiz, där hon inleder
Sa.bina är konstnär. Kring dessa tre ett förhållande med Franz. Tereza har
personer, samt i viss mån Franz, uni bråda dagar att fotografera invasionen.
versitetsprofessor, kretsar handlingen i Hon tar bilder av pansarvagner och
Varats Olidliga Lätthet av tjecken M i  soldater, som hon ger till utländska
lan Kundera. Tomas träffar av en reportrar att publicera i väst. Till
händelse Tereza som är från landet och slut flyttar även Tomas och Tereza till
gammaldags uppfostrad. Samtidigt kan Schweiz.
Men Tereza står inte ut med fri
han inte låta bli att inleda kärleksförhåll
anden med alla kvinnor han möter, bla heten i Schweiz, utan drar med sig
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Tomas tillbaka till Prag. Vid gränsen
blir de av med sina pass. Tomas blir
av med sitt jobb som hjärnkirurg, efter
som han vägrar att ta tillbaka en (kom
munistfientlig) artikel han skrivit innan
Sovjets inmarsch. Han blir tvungen att
arbeta som fönsterputsare, och till sist
bonde.
Den yttre handlingen utgör dock
bara en bakgrund för de personlighets
förhållanden som Kundera skildrar. Hu
vudpersonerna är inte direkt kontraster
till varandra, men ändå så pass olika att
det blir intressant att följa deras kon
flikter.
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Boken först?
Jag läste boken innan jag såg filmen.
(Boken finns på svenska, utgiven 1984,
även i Månpocket.) En del kanske
skulle säga att jag på så sätt gick miste
om en del när jag sen såg filmen. Men
i boken förklaras personernas handlin
gar på ett annat sätt. Åtminstone
Terezas bakgrund berättas, och person
ernas inre tankar avslöjas, vilket gör att
man förstår det som sker bättre.
I boken får man först följa Tomas
tankar nästan hela vägen. Därefter
berättas samma sak ur Terezas syn
vinkel. Ibland går författaren in och
förklarar vissa uttryck explicit, vilket
förlorats i filmen. I en senare del är
det Sabina som vi följer. Berättarstilen
varieras från del till del (totalt är det
sju delar i boken) och kapitlen i varje
del är ganska korta. Fastän det handlar
delvis om huvudpersonernas livsfilosofi
(jag vet inte riktigt vad man ska kalla
det) så är inte boken tung att läsa, utan
tvärtom fascinerande.

eller Filmen?
Filmen är regisserad av en amerikan,
Philip Kaufman. I rollerna finns bla
Lena Olin som Sabina, och även Stel
lan Skarsgård dyker upp. Trots att
Kaufman är amerikan, känns inte fil
men amerikansk. Berättarstilen från

boken är bibehållen, och miljön känns
östeuropeisk, kanske mycket tack vare
Sven Nykvists foto.
I filmen sker allting i kronologisk
ordning, och handlingen är delvis ned
bantad. Ändå är filmen tre timmar
lång, utan att den blir långtråkig. Sor
gligaste scenen är när hunden dör, men
regissören har tacknämligt undvikit att
göra det till en snyft-snyft scen a la Dis
ney eller Spielberg. En del scener i bo
ken har gjorts dråpliga och framkallar
skratt, tex griskultingen Mefisto med
slips.

Men visst finns snabbare scener med
amerikansk berättarstil också, men det
ger bara en intressant kontrast. Ett
exempel är den sovjetiska inmarschen
i Prag, som är filmad delvis i svartvit,
för att ge intryck av dokumentär. När
Tereza fotograferar en sovjetisk officer
som riktar sitt vapen mot henne fryses
bilden, och ansiktet stannar kvar i min
net.

D Kulturskribenterna struntar i
Folkets kultur. De recenserar
blodfattiga diktsamlingar som
ingen människa förstår eller ens
läser. Kulturmord, kallar jag de
ras sätt att tiga ihjäl den mest
spridda poesi som finris i Sverige
just nu:
. Jag talar om Arias "Mjölksång"
som saluförs i snabbköpets
mjölkdiskar (mycket fyndig pla
cering). Poesin på mjölkförpack
ningen är dikten som var mans
egendom och får inte ignoreras.
Eftersom alla kulturjournalis
ter vägrar befatta sig med Arias
lyrik, recenserar jag den själv.
D Det är viktigt att närma sig
verket med försiktighet. När jag
först ögnade igenom texten greps
jag av en stark önskan att vara
analfabet. Därför 1ät jag den stå
och mogna i kylskåpet en vecka
för att sedan skärskåda den med
nya ögon. Innehållet hade surnat,
men dikten framstod i ett förkla
rat skimmer. Den är odödlig.
Sången börjar: "Många bönder,
många kor i kungariket Sverige
bor."
SMAKA på orden. Mustiga,
med markant nötkaraktär, eller
hur ? Inspirationskällan är lika

Arlas lyrik

självklar som tydlig - Geijer.
Däremot vore det övermaga att
tala om författarens besatthet av
s'ubjetets totala flyktighet. För att
texten ska komma till sin rätt
krävs att ·man deklamerar - ,el
ler- sjunger ..,. · "Mjölksången"
högt. Öppna fönstret och släpp
orden fria och med eris får ni en
bild av vad som försiggick i för
fattarens inre när han skapade
sitt verk.
o Tanken svindlar och man
grips av lust att kasta sig ut ge
nom fönstret. Men handla inte
förhastat! "Mjölksången" har fler
verser. I mitten av diktsviten
uppstår en svacka. Tempot sjun
ker en aning för att skruvas upp
till det yttersta på slutet.
Sista versen börjar "Yoghurt
kan det ocksä bli, med flingor till
och russin i." Just där menar jag
att mjölksången uppnår sitt ab
soluta klimax. Den språkliga ma
terialismen övergår till något
större och vidare och tangerar
begreppet ORD-LULL. Man kan
säga att orden får samma funk
tion som muzaken på ett varu
hus Sen är omöjligt att inte kapi
tulera inför slutraderna: "Och
griidde kan man ha i mat, att äta
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De erotiska scenerna har fått större
utrymme i filmen, i boken är de inte
återgivna alls så detaljerat. Detta har
utnyttjats framförallt i marknadsföring
en av filmen. Men mycket mer än det
som visades i filmkrönikan är det inte,
så gå inte och se filmen för den sakens
skull!
Det som är bättre beskrivet i filmen
än i boken är gatuscenerna, människor
na, hur de är klädda och den (bitvis)
sjabbiga inredningen. När Tomas och
Tereza återvänder från Schweiz, känns
invasionen i Tjeckoslovakien verkligen
tung, när man ser resultatet. Ansikts
bilderna, och även de erotiska scenerna
(både hel- och halv-) tillför mycket till
personbeskrivningen.

Betyg:
Det är svårt att säga vilken som är
bäst, boken eller filmen. Båda två
är iallafall utomordentligt bra, bör ej
missas. Egentligen är det en fråga om
tycke och smak, eller vad man vill få
ut av berättelsen. Filmen kanske man
ser för bildernas skull medans boken ger
en ett stycke livsfilosofi. Personligen
föredrar jag boken, men det beror nog
på att jag inte är någon storkonsument
av rörliga bilder överhuvudtaget, till
skillnad från böcker.

sen från stora fat." Och där ligger
mjölksångens stora överrask
ning. Som recensent fylls jag av
förundran: att meningslösheten
ens kunde t a n g e r a denna
nivå var för mig okänt.
För var gång man tar fram och
läser alstret bli det lättare, och
slutligen slänger man bort det.
En flammande protest mot talet
om subjektets död, och samtidigt
ett djärvt och konkret ·bevis på
objektets förintelse.
O I väntan på Arias nästa utgåva
rekommenderar jag läsaren att
investera i den ·spröda och preg
nanta tonsättningen av dikten,
som säljs på kassettband.
Iden från förlaget - Arla - att
sälja poesi med livsmedel pä kö
pet är genial När får vi se andra
bokförlag visa sig lika innovati
va? När kommer Lars Gustafs
sons verk att säljas med vidhäng
ande Pucko? Och hur länge får vi
vänta pä att Ulf Adelsohns me
moarer saluförs med en påse
sega råttor klistrade på försätts
bladet.
KAJSA M OLSSON
Obs! Anm till sätteriet. Era ord
blinda råttor, glöm inie M:eL Det
är viktigr för min kulturella iden
titet!)

B3LLMVN.

Rätt miljö för en
elektrotekniker

''Friheten är stor inom ramen
får kravspecen"

"Drivfjädern för mig är ju den tekniska miljön med unika tekniska resurser och tekniskt
kompetenta arbetskamrater. På ABB behöver man inte stanna i sin utveckling. Självklart
är att företaget ställer krav och att arbetsuppgifterna har en klar målsättning som innebär
att tidsramar, funktion och ekonomi ska hålla. Men friheten är stor inom ramen för de
krav som ställs.
Idag deltar jag i ett projekt som ska resultera i ett nytt generatorskyddspaket. Paketet
ska innehålla ett flertal skyddsfunktioner för bl a ström- och spänningsnivå, bakeffekt, fält
bortfall, minusföljd och rotorjordfel. Förutom dessa skyddsfunktioner ska produkten kunna
kommunicera med överordnade system. Min nuvarande uppgift är att utforma en så kallad
MMC-enhet, vilken har till uppgift att via seriekommunikation sammankoppla de olika
skyddsfunktionerna mot användaren. Arbetet är mycket varierande och innefattar både
hårdvarukonstruktion och programmering.
Jag trivs av flera skäl. Det känns som att jobba på ett mindre företag. Samtidigt upple
ver jag dagligen de stora tekniska och ekonomiska resurser som finns att tillgå samt de vägar
som ligger öppna framför mig, inte minst efter samgåendet med BBC. Inget annat företag
kan erbjuda samma utbud för en elektrotekniker. Det står jag för.
Mats Häger kommerfrån Stockholm och bö,jade efter gymnasiet och lumpen som igångkörningslngen
jörpå Asea i Västerås 19.75. Underfyra årfick han en gedigen praktik på fältetfrån Forsmark I till
Asea-projekt i Mellan-Ostern, Sydostasien, USA och Australien. Sen blev det CTH Via ett exjobb som
behandlade mikrodatorbaserade reläskydd kom han tillbaka till Asea. Den här gången till Asea
Relays. Detta bolag hade redan under studietiden visat sig vara på bettet och Matsfickfortsätta att ar
beta med utveckling av mikrodatorbaserade reläskydd. De tekniska möjligheterna var ett lyft. Idag
finns Mats på utvecklingskontoret på ABB Relays och deltar i utvecklingen av ett nytt generatorskydds
paket.
ASEA BROWN BOVERJ är världens största företag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVERJ, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare inom forskning, till
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommuner.
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

A

ASEA BROWN BOVERI
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Y es box, Alri g ht ...

•
Besök på Inst. för Talöverföring och Musikakustik.
Detta ä r en a n norlunda institution såtillvida att den har mycket forskning i förhållande till
undervisni ng, och en bart valba ra ku rser. M å nga kom mer aldrig i kontakt med dem, dä rför
beslöt vi på aiiiiäiiiin oss för att göra ett studiebesök.
Numera är institutionen inhyst i lokal
er vid Statens Provningsanstalt, mitte
mot personalmatsalen. Institutionen är
delad i tre delar, Talöverföring, Musik
akustik och Hörselteknik, var och en
med en professor. STU ger bidrag till
avd för Hörselteknik för utveckling och
forskning kring handikapphjälpmedel,
hå.de för hörsel- och talskadade. Man
undersöker även användningen av tali
genkänningssystem för rörelsehindrade,
för manövrering av lampor, radio, TV
osv. Detta knyter in på Talöverföring,
där man tittar på. både analys och
syntes av mänskligt tal, se nedan. Mus
ikakustikavdelningen forskar kring både
instrument och sångröster, och deras
egenskaper. Intressant forskning på.går
också kring "notläsande" datorsystem,
se nedan.

De första systemen för talsyntes, al
strandet av mänskligt tal på elektron
isk väg, byggdes på 50-talet, och var
givetvis analoga. Ett exempel är Fröken
Ur, vars röst spelats in. Dessa sys
tem var oftast otympliga, och fick ingen
större spridning. Men teorin bakom ta
lalstringen är då som nu densamma.
Stämbanden, strupe och munhåla
kan ersätt� av en elektronisk mod
ell: en tongenerator och en brusgener
ator samt ett filter med 10-12 parame
trar. När vi talar alstrar stämbanden
ljud a.v olika. frekvens, och sedan for
mar bla munhåla och strupe ljudet. På
grund av geometrin fås resonanstoppar
som kallas formanter, som ka.n överföras
på modellen. I den elektroniska. mod
ellen kan ma.n efterlikna. ta.l genom a.tt
Talsyntes
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tretton noll och tio, pip
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gras i ett lexikon som talar om vilka
fonemsammansättningar som ska ersätta
ordet. Användaren kan lägga upp ett
eget lexikon för tex namn. Siffror be
handlas separat, så att tex en etta .följd
av tre nollor blir ettusen osv. Aven
frågetecken och utropstecken tolkas, så
att intonationen av stavelserna ändras.
Givet vis prövade vi vad systemet
klarade. Talet var klart godkänt, även
om högtalaren gav ett lite burkigt ljud.
Vi lät den säga "Jag talar bra svenska"
med lite olika språkregler, och vi fick
bla tysk och italiensk brytning. Det var
nästan så att vi väntade oss vitlöksdoft
ifrån högtalaren.

Föregångare till OVE Il.

ändra frekvensen hos tonkällan, stänga
av och sätta på bruskällan och flytta
resonanstopparna hos filtren, upp till
100 ggr i sekunden.
Den analoga modell som gjorde just
detta fick vi se i Institutionens utställ
ningslokal, och den kallas OVE Il. Efter
som den är byggd kring 1957 fyller den
två stativ från golv till tak med bla
rörförstärkare och passiva filter. Styrnin
gen sker genom trådlindade motstånd i
en vagn som får åka öve! kurvformer
ritade med silverfårg. Aven om det
låter primitivt, så var talkvaliten bättre
än med de flesta digitala systemen som
finns idag. Begränsningen ligger i vok
abulären, ca tre sekunders tal fyller en
1 meter lång pappersremsa, och varje
kurvform måste provas fram.
Digital talsyntes är dock inte prob
lemfri. Dagens digitala system bygger
på att någon läser text. Den analoga
signalen från mikrofonen känns sedan
av flera tusen gånger per sekund (man
säger att den samplas). Sedan omvand
las den med en AD-omvandlare (analog
till digital) till digitala siffror på mel
lan 8 och 16 bitar per sample. Sam
plat tal av hyfsad kvalite tar dock ca 16
kbit/s så för att inte förbruka så mycket
minne spar man bara fonem istället för
ord. Datorn kan sedan sätta ihop flera
fonem, tex ett t-ljud, ett kort a-ljud, en
kort paus och ett avslutande k-ljud för
att säga tack.

Det räcker dock inte med ett ljud
per bokstav. Ett k-ljud kan ju utta
las på olika sätt, mjukt eller hårt eller
som tje-ljud, beroende på efterföljande
vokal, om bokstaven är mitt i eller i
början av ordet osv. Ett fonem kan
dessutom utgöras av ett sammansatt
ljud, som ng i ring. Efter att ett pro
gram valt vilka fonem som ska sättas
ihop jämnar en signalprocessor ut över
gångarna mellan fonemen, innan de
når DA-omvandlaren (digital till ana
log) som ger en analog signal ut till
högtalaren. (En Digital Signal Proces
sor eller DSP är en mikroprocessor som
är specialgjord för att realisera tids
diskreta filter. Additioner och multi
plikationer med flera bitar kan göras
snabbt, och det räcker för att bygga fil
ter av alla typer och av höga gradtal.)
Det talsyntessystem som utvecklats
på institutionen består av dels ett kort
med separat mikroprocessor (68000) som
man sätter i en PC, dels programvara
till som laddas ner på kortet. Sys
temet har en färdig uppsättning fonem,
som man antingen kan använda direkt,
eller också kan programmet ta emot
vanlig skriven text på svenska, engel
ska (amerikansk eller brittisk), tyska,
franska, italienska, spanska eller fin
ska. För att få till rätt uttal används
olika regeluppsättningnar, en for varje
språk, och endast ett språk i taget kan
användas. De undantag som finns la-
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Kort för talsy11 tes och talanalys.

Analys
Talanalys eller taligenkänning är nästan
som talsyntes, fast tvärtom. En per
son får tala in de kommandoord som
ska kunna kännas igen, samma ord
flera gånger i följd och tydligt. Ur
sampelserierna som fås extraheras vik
tiga igenkä.nningsparametrar, som la
gras. Om hela orden skulle lagras,
skulle det återigen medföra problem
med minnesbehov, utan att nödvändigt
vis ge bättre kvalitet. Vid användningen
sen görs en jämförelse mellan talat ord
och vad som finns inläst. De flesta sys
tem idag klarar bara en röst och ett
begränsat antal ord.
Problemen är att man måste ta
hänsyn till att orden sägs olika snabbt
från gång till gång, utelämnade satser,

efilissiffi
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bakgrundsbuller och ovidkommande
kHz
ljud. Användaren måste också göra
ordentliga pauser mellan orden. Med
4 närförstärkande mikrofon och genom
att använda ord som är olika varan
dra kan ändå hög igenkänningssäkerhet
uppnås.
3 Sammanhängande tal är förstås än
nu svårare, men är vad institutionen
bla arbetar med idag. Pauser mellan
2 .........
stavelser eller fonem i ord kan lätt blan
das ihop med ordmellanrum, ord kan
ha flera betydelser, böjnings varianter
1 och satsintonation utgör problem. Pro
grammet måste i princip "förstå" vad
som sägs. Genom inskränkningar till
I ll•j
specialiserade ämnen med avgränsad
vokabulär och begränsad ordföljd hop
L T
E
K N
K
pas man dock kunna få användbara sys
Talet kan avbildas på ett s k talspektrogram som är en tids/frekvensanalys diir svärtningen
tem snart.
bestäms av intensiteten. Resonanserna i talröret, formanterna, syns som mörka band.
Användningsområdena är flera.
Godsinspektion där fria händer är nöd
elteknik med al<tuell
elel<tronik I sao: 1 6
vändigt är ett exempel. Man kan då Just a figure of speech ...
tänka sig att användaren bara behöver
säga "tio stycken artikel x" och så är
ordern registrerad.

--

Notläsande system
Vi hann även med en kort titt på
avdelningen för Musikakustik, där man
bla håller på med notläsande system.
Systemet består av ett datorprogram
i Lisp som via Midi-interface styr en
synthesizer med samplat pianoljud. I
datorn har man lagrat noterna som ska
spelas, men det som · ger det naturliga
ljudet har inget med pianoljud att göra,
utan att datorn "tolkat" noterna.
En konsertpianist som spelar ett
klassiskt verk håller sig inte strikt till
noterna, utan han varierar tonlängd,
pauser och anslag, samt lägger på vi
brato. Allt detta gör att musikstycket
låter bättre. Att man gör detta beror
på att noter är starkt kvantifierade, dvs
bara vissa toner (frekvenser) per oktav
används, och tonlängd och pauser mel
lan toner kan bara anta vissa längder,
E:.n halv, en kvarts, sextondelar osv.
A ven om kompositören kan ange att en
passage ska spelas mjukt eller hårt, så
måste den som spelar bestämma hur
högt han ska spela, och vilka toner han
ska förstärka.
För att överföra denna kunskap till
en dator måste man lägga upp ett
regelsystem, ungefär som med talsynte
sen, som avgör hur noterna ska spelas
upp. Till hjälp har institutionen en
yrkesutövande musiker som med sitt
musiköra hjälper till att avgöra vad som

M/A/R/R/S hemliga studio ?
låter bra osv. Annars kan det vara svårt
att bedöma, efter att hört "ekorrn satt i
granen" i tjugo olika tappningar, vilken
som lät bäst.

Kurser
EK 002 Talöverföring är en ganska tvär
vetenskaplig kurs som behandlar tal,
språk och hörsel, och utrustning för
transmission, lagdng och återgivning
av tal. Analys och syntes av tal ingår
som del av kursen.
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EK 110 Musikakustik handlar mycket
om akustik, både sång och olika instru
ment behandlas. Det handlar mera om
hörsel, ljudutbredning och musik än om
elektronik.
EK 130 Elektroakustik behandlar elek
tromekanik, högtalare, mikrofoner och
ljudregistrering, men även allmän teori
om ljud. Alla dessa tre kurser är val
bara.
För eifäRsi��O

text: B3LLM'1N.
bild: PATRIK.
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Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
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Val d'lsere
Torsdag 880310

Samling i 12:an under kvällen för vall
ning av skidor och annan preparering
inför resan till Val d'Isere. Från ca
2 1 .30 inträder väntans tider, ty nästan
allt är klart för avfärd, det saknas bara
en buss att åka i. Klockan 22.30 kom
mer så bussen och en febril aktivitet
börjar, utsläpning av skidor och bag
gage. Är allt med ? Är alla med ? Nej,
alla är inte på bussen, någon är i 12:an
och steker ägg. Så kom då alla ombord
och bussen börjar rulla.

Backarna Liftsystemet fungerar bra
( trots att det är franskt) och vi är
snabbt uppe i backarna. Fransmä- nnen
kan det här med att ordna skidbackar,
systemet är stort och det flesta pisterna
( de är ca 200 st) är mycket bra prepar
erade. Vädret är underbart med my
cket sol och lite moln.
Lördag kväll

Ganska avslaget, dock inte i alla rum,
efter bussresan. Fram på natten sluter
ytterligare personer upp till sällskapet,
då några Elektriker som under vårvint
ern lever som skibums kommer fram
efter diverse missöden.

J.
Söndag

Ut tidigt till skidbackarna då vädret är
ännu bättre än i går.

Söndag kväll

Välkomst middag. Först går vi till
diskotek Mefisto för att få lite inform
ation om Val d'Isere och La Piste,
därefter gick vi till en resturang ovanför
after-ski baren och åt Brassera- de, det
var som brukligt är i Frankrike mycket
och god mat.

Måndag

SkidåkninR i solsken.

Bussresan

Bussen rullar snabbt genom Sverige,
Danmark, Tyskland, Schweiz och Frank
rike för att slutligen stanna i Val d'Isere
klockan 10 lördag morrgon.-

F ramme

Efter ca 30 timmar i bussen samt några
stopp är vi då framme. Våra prylar las
tas ur och efter lite stök tar vi hotell
rummen i besittning. Därefter är det
dags för ett snabbt ombyte, sedan tar
det en stund innan alla har fått sina
liftkort och kan dra ut i skidbackarna.
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Tisdag

Skidåkning i riktigt skrytväder, strål
ande sol och inte ett moln på himlen.
De som gör alla resebroschyrer kunde
ha fotograferat om dessa. På eftermid
dagen var det picnic i "det vita" ( till
skillnad från "det gröna" ) , det servera
des grillspett och dryck, dock ej vin.

Fredag

Samma typ av väder som på torsdagen,
dock med ännu sämre sikt, och inte lika
torr snö.

Onsdag

Snöfall och hård vind hela natten gjorde
att första liften öppnade först halv tolv,
under dagen öppnade bara ett få.tal
liftar då lavinfaran var överhängande.

Fredag kväll, sista kvällen

Avslutningskvällen gick vi på restu
rang och åt fondue, stämningen varfrån
början hög och den steg vartefter kvällen
gick. Fram emot elvatiden stängde
resturangen och vi blev "utkörda", vi
lät oss dock inte nedslås av detta utan
fortsatte kvällen på Dick's Teabar, där
vi blev kvar till de stängde (nä.stan i alla
fall).

Lördag

Hemfärd, det var bara att gå upp runt
sju-åtta och börja packa och städa rum
met före tio, detta för att få tillbaka de
deponerade 100 FFR el. SEK från re
ceptionen.

Torsdag

Samma problem som på onsdagen, pist
örerna började redan på morgonen att
spränga laviner och fortsatte hela da
gen. När några av liftarna och pis
terna öppnats bjöds antagligen veckans
bästa skidåkning i ca halv metern djup
torr lössnö, det fanns dock ett prob- .._
lem, sikten var dålig. Vartefter dagen
gick öppnades fler och fler pister som It
medgav ytterligare åkning i djup orörd f
sno.

Måndag

Hemkomst 00.30.

...• TEXT &. BILD

Blev du aldrig vare sig
pizza nissa eller ploppomator
Inget att deppa Över. Så här års
( ungefär var och vartannat år) så blir
det dags för de gamla lödnissarna att
dra sig tillbaka. Har du något in
tresse för elektronik så bör du otvivelak
tigt kandidera på posterna. De gamla
lödnissarna går samtliga i 3:an nu och
kommer troligtvis att synas mindre och
mindre på Elektro under hösten. Vi
behöver efterträdare med nya friska
krafter.

Vad gör en lödnisse. En lödnisse
fixar så att Elab funkar, tigger instru
ment och komponenter ifrån vänligt
sinnade företag m.m. Den som har det

(yttersta) ansvaret är Överste lödnissen
(ÖL). ÖL har även hand om budgeten
( tusentals kronor . . . ) .
Vad Elab söker är 3-4 personer som
är villiga att lägga ner en eller två
timmar i veckan på att förse Elektro
med Teknis bästa elevelektronik- labb.
TVEKA INTE ! Visa att du kan.
Bli ÖL eller LÖ. Skicka redan idag
ett mail till ELAB via elmer/elin. Om
detta verkar för tekniskt ring mig på tel
08/51 21 23. B

ÖL
Peter Ygberg E-84
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Bertil.

?•

För den som· missat det: Elab är elek
trosektionens eget elevelektroniklabb där
du som st uderar när som helst kan
komma in och löda eller mäta eller
bo1'm eller köpa komponenter till ytterst
h mnana p1·iser. De ligger i källaren på
högm sidan Elektrovalvet ( nära stacken
). Passera STVL innan och låna ny
cÅ'.el. Det underlättar. . .

-·- ...

errussmnea
.._........

Nr 4-88

I A ESTE- FA D D E R
S Ä K E RT N ÅG OT F Ö R D I G

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

••

D I N B E LO N I N G ! !

Chansen att träffa nya roliga människor från praktiskt taget hela världen. Friska upp dina
språkkunskaper. Möjlighet att deltaga i och organisera jippon och roliga gasquer, exempelvis
fira midsommar i Stugan.

H U R B L I R M A N N U IAESTE- FA D D E R ??

Under våren ( ca l:april, inget skämt ) kommer det att dyka upp en anmälningsblankett
som man kan fylla i. Blanketten lämnas på blanketten angiven plats ( ej bestämt vid denna
upplagas pressläggning ). Den 3 :e maj kl 1730 kommer det så att hållas ett informationsmöte
i Gröten. Mer information kommer också att dyka upp i OSQLEDAREN samt på ArmU:s
tavlor.

O B S O BS O BS O B S O BS O BS . . . . . . . . . . . . . . .

IAESTE praktikanter finns i hela Sverige, så även om du inte tänker tillbringa som
maren i Stockholm med omnejd så kan du vara FADDER. Söderhamn, Finspång, Falu,
Iggesund, Västerås är några av de orter där det troligtvis kommer att finnas IAESTE
PRAKTIKANTER, mer information dyker som sagt upp under våren.

Övriga frågor kan troligtvis INTE besvaras av Stefan Lundgren E-85 och Christian Björlin
E-87 ( men fråga gärna ). Finns inte vi närvarande kan man alltid prova att fråga ArmUO
(han blir alltid glad åt besök).

PS PS PS PS P S PS PS PS PS . . . . . . . . . . . . . . . .

Du vet väl att IAESTE står för lnternational Association Exchange Student for Technical
Experience.
Stefa n Lundgren .

CE. R.e.srA �e "TlU...
J?iHLB'1S CCI-I �P€R .
ETI,. IY\ED
sev�"i 
vLSN 1t,JG
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Nr 4-88

Examen Efter 880309
Rune Bergstedt
Mårten Gustavsson
Ingemar Johansson
Dimitrios Manolopoulos
Ola Bergqvist
John Bertling
Thomas Edblom
Yngve Lassbo

E73
E80
E80
E80
E83
E84
E84
E84

Tele
Dator
Egen
Tele
Industriell
Egen
Tele
Egen

TUNG MC.

Nu står det banne mig klart. I en inte
helt lätt konkurrens har juryn gjort sitt
val.

Jag är sexigast på elektro !
Johan

3,6 liter

Det ryktas att ...
* Bäck är Över 18. Han får köra

SEXIGAST

Hasse 's Bil

* Bettan inte gjort något för att hamna i detta nummers spalt.
* .;Sara inte heller gjort bort sig. (Åtminstone inte offentligt!)

Stort tack

Till Hasse för skjutsen !

'•

RIS
&
ROS

till Anna & Anna.

* Till alla som åker HD till plugget
* Till Anna och Anna för den goda maten.

Sommartips

eiiiisöiiiiii
Anna Larsson
Ulf Rydin
Professorsslingan 31, ltr
104 05 Stockholm
tel 15 70 95

* Till er som skall lata er:

"'Jan Boivie
Åkerbyvägen 94, 16 tr
183 35 Täby

* Till er som skall åka båge:
Leave some rubberdn the road !

* Till er som skall jobba:

Små knegarna, små knegarna är lustiga...
The meek shall inherit the earth

Anne Pekula
Kavallerivägen 10, 3tr
172 48 Sundbyberg
tel 08-733 16 58

* Till er som skall tågluffa:
Glöm det där med att Jämna gummit. .
(Vårens moralkaka)

* Till er som skall lumpa/gå Rok:

Mikael Jonsson
Stadshagsplan 2 , 1 tr
112 50 Stockholm
tel 08-51 58 02

Put dow11 your books and pick up a gun, where gonJJa
l,ave a wliole lat of fun !

* Till er som skall ta tentor:
Lycka till !

* Till er som skall faddra:
Glöm det där med tentorna

* Till er som tagit examen:

Grattis ! meJJ glöm det där med sommareJJ ...
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