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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läsning till dess med
lemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen. Allt
material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för manus stopp. Helst
ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det
bara att skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin. Skicka
gärna med instruktioner för hur du vill att artikeln skall se ut. Vi garanterar inte
att vi gör så som du skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna.
Även om du har skrivit manuset som ett dokument i DECwrite eller om det be
står av en massa annat som inte är textfiler så skicka det gärna med MAIL.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYDLIGT!) Såda
na kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrummet i tolvan eller till någon av
oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före manus
stopp. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bild
er som måste framkallas eller förstoras (negativ eller dia) skall du lämna direkt
till en emitteur och i god tid innan manusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett decterrnfönster på VMS
skriv sedan "SEND filnamn.xxx".

Hit till kalendariet kan du skicka de viktiga tider som du
tycker att övriga teknologer har nytta av att känna till.

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så anges an anse som uttryck för
Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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ord till uslingar och
.

Ord För Ord

En del människor här i världen definierar jag som USLINGAR
Ex på sådana människor är de som använder kronor med snören i
läskautomaten. Hela sektionens verksamhet bygger på att vi är ärli
ga mot varandra. Tar man nåt i glassboxen betalar man för det! Jag,
och fler med mej, tycker det vore tråkigt om vi måste lägga ner
lass-läsk-kaffe-osv för gott pga diverse snikna snattare!!
=·· ör några veckor sedan (15 oktober) var
det SektionsMöte. Som bekant (???) är
SM Elektros högsta beslutande organ (typ
riksdagen alltså). Dit är *alla* inskrivna
på sektionen välkomna att tycka om allt
möjligt. Affischer om när-var-hur sitter
lite här och var i Tolvan minst en vecka
före mötet, då också dagordningen sätts
upp till vänster om funkrumsdörren i
ögonhöjd (om man är ca 1.70). Stadgar
printas ut i Q-huset genom att skriva:
@esekt:<eordf.stadga>stadga.

Kandidera
Nåväl, på oktober-SM valdes bl.a. en val
beredning bestående av mej (enl. tidigare
nämnda stadgar), Annika Johansson E89
och Fredrik "Feffen" Ejhed E90.
Vi har till uppgift att skaka fram förslag
på nya funktionärer för vårterminen-92
(ex. Ploppomateur) och för hela -92 (ex.
Ordförande). Om du är, eller om du kän
ner en, synnerligen lämplig E-Osquar el
ler E -Osqulda - fyll i en "Jag-vill
kandidera"-lapp (finns på anslagstavlan
till vänster om funkrumsdörren tillsam
mans
med
"befattningsbeskrivning
ar"(som det skulle heta ute i den riktiga
världen)). Lappen lägger du i Ordförande
facket i funkrummet alt. i handen på nån i
valberedningen.

Du behövs
Kom gärna och övertyga oss om din för-

träfflighet ingen av oss är tankeläsare så
du måste faktiskt anmäla dej själv. Jag
tycker det skulle vara jätteroligt om nästa
års funktionärer är en så blandad grupp
människor som möjligt. Om 1300 perso
ner (=ungefär alla E-teknologer) kandide
rar till att bli t.ex ordförande-92 kan vi
förstås inte föreslå mer än en. Du som inte
blir föreslagen är dock MYCKET väl
kommen att motkandidera på val-SM:
Nästa SM blir TISDAGEN 3 DEC KL
17.30 i BPA-gasquen på kåren - DU kom
mer väl?

Kårval
Apropå VAL - Rösta i kårvalet!! Välj på
de 9 kandidaterna som presenteras i tid
ningen.

nollningen
Årets nOllning är över! En massa männi
skor har slitit med att ge E91 en god start
här på Teknis och de förtjänar alla en elo
ge för sitt arbete. Nu är det dags att utvär
dera mottagningen för att kunna göra den
ännu bättre till nästa år. Ettan och Tvåan
har redan fyllt i en enkät om sina upple
velser av sina resp nOllningar för att vi ska
få en uppfattning om mottagningens kon
sekvenser både studiemässigt och socialt
på lite längre sikt.

cllJdrq.

Stipendiet
Styrelsen väntar. på ansökningar till rese
stipendiet (se föreg nr)

Skojsiga studieresor
Var härförleden på studiebesök arrangerat
av Arbetsmarknadsutskottet på kåren i
Borlänge/Falun tillsammans med ett 50tal andra KTH-teknologer. Mycket intres
sant och rekommenderas varmt till alla i
de högre årskurserna.
Detta om detta
Sköt om Er!

Kram Anna

SNOdda och Visa ord
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Kalla fakta och mindre kallprat

Snoord utan krusiduller. Kalla
fakta, och mindre kallprat har
varit min ambition i författandet
av denna lilla artikel. Alltså:

a

injestrukturen. När du läser det här
har en remiss angående linjestrukturen
skickats ut till alla linjenämnder och
motsv. Vad som står i den är i skrivande
stund okänt, men ett hett tips är att de
stora omvälvande förändringarna uteblir.
Förmodligen kommer linjerna att behållas
som de är idag, men med större samord
ning dem emellan. Hittills har det varit så

att för varje ny variant av förslaget har
man hamnat lite närmare dagens system,
så vi får väl se var det slutar.

FET-linje?
Eftersom linjestrukturutredningen inte ly
ckats presentera något konkret resultat
ännu gjorde SNOarna på Fysik, Flyg och
Elektro en alldeles egen liten utredning.
V i satte oss ner en dag jämförde kurserna
i framförallt åkl. Till vår stora förvåning
fann vi att man utan större problem skulle
kunna läsa ca 35p gemensamt första året.
De kurser som skulle ingå är i princip de
som vi har i nuvarande åkl. Elnäten och
datalogin skulle dock behöva delas upp i
två delar, varav vi läser båda, men Fysik
och Flyg läser del I. De läser i stället
hållfasthetslära. Tvåan tittade vi bara
översiktligt på, men en hel del av matten,
fysiken och mekaniken bör kunna
samordnas.

Ettans tentavecka
Som bekant(?) hade ettan inte "förmånen
att tenta" i första tentaveckan. För att de
inte skulle sova bort sin tid beslöt UFNE
att anordna några små arrangemang för
dem: Presentation av Elektros (organisa
tion, forskning, nya Elektro mm), datorin
troduktion samt lödkurs. Dessutom gavs

Höstfesten var minsann ett kalas
att minnas! Alla ni som var där
minns säkert den fantastiskt ro
liga incidenten som vingliga
Doctor-TET råkade ut för. Ett
visst "slitage" är dock att räkna
med på den här typen av ruskiga
kalas (fråga Doc. TET).

:ett

lystmäte för alla monsterdiggare!
Äntligen kan man säga att det var bättre
förr, för bättre än det här kan det väl
knappast bli. Hmm, ja, det får vi väl se...

Det är inte varje dag man får nya grannar,
välkommen! Datasektionen har fått tag i
en ny sektionslokal med ett mycket fint
läge och kommer således att flytta in vid
oss. Lokalen är belägen på Osquars backe
10, alltså vägg i vägg med 12:an. Det kan
bli intressant att dansa till dubbla

Visa ord?
presqutt...

Gräsmattan...
Staketet kommer inte tillbaka! Det arbete
tolveriet anbragt har efter lystet våld ef
fektivt tillintetgjorts. En dag i förra ten
taveckan slets staketet upp av gula maski
ner, som dessutom förpassade den vackra
gräsmattan till okända och för oss Elek
triker ointressanta domäner. Jag tycker det
är väldigt tråkigt. Jag har mycket svårt att
tro att den planerade stenläggningen kom
mer att uppskattas lika mycket. Nåväl, det
är lite försent att beklaga sig över det nu
oc.h skulle det bli bra med grus i stället för
gräs får jag väl tänka om.

Egotripp?
Uffe fyllde 25 år den 28 oktober, grattis!
Som födelsedagspresent uppmanar jag er
att fotografera honom. Han blir så ledsen

möjligheten till konsultationer i matema
tik (räknestuga). Uppslutningen var hyf
sad, men det var trots allt en minoritet
som var där. Vad jag vill veta är om det är
meningsfullt med så'nt här, och vad man
skulle kunna ha med nästa gång.

Böckerna
KTHs centrala studievägledning har bes
lutat att all kurslitteratur på skolan skall
utvärderas. Ansvaret har lagts på studi
enämnderna. Följaktligen har ESN fått det
nätta uppdraget att utvärdera Elektros lit
teratur. Arbetet har påbörjats och skall
vara klart innan december. Resultatet
kommer sedan sammanställas i en liten
skrift, som distribueras till alla institu
tioner, sektioner mm.

Dolda ambitioner?
Året börjar lida mot sitt slut, och det är
dags att börja fundera på sin fortsatta till
varo här på Elektro. Om det nu skulle
vara så att just Du går och bär på några
dolda ambitioner att bli SNO eller något
annat kul i studienämnden, hoppas jag du
tar chansen nu. Prata med mig eller någon
annan ESN-funktionär.

MagnusL

när hans porrträtt inte kommer med i
Emissionen.
Se upp för förkylningar! (De avslöjar my
cket...)

Hessu

Ibland öppnas nya marknader

Asea Brown Boveri har
en stark lokal marknadsnär
varo världen över. Nyligen
har nya marknader öppnats i
Central- och Östeuropa. B e 
hovet av förbättringar inom
områden som energiförsörj
ning, transporter och miljö
vård är enorma.
Vi har genom förvärv,
joint-ventures etc starkt enga
gerat oss i Östeuropas upp
byggnad och utveckling. En
viktig marknad nu - och
under nästa århundrade.
Det finns många företag
som följer utvecklingen i
Östeuropa. Och några få som
driver den framåt.

ASEA BROWN BOVERI
- I SPETSEN MOT 2000-TALET.

jl 1111
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

KF-kandidater
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Dags för...

Dagen för kårvalet närmar sig med stora steg (eller har redan varit
när detta nummer av Emissionen kommer ut, i så fall är det en aning
pinsamt). För att göra det en aning lättare för mig själv och er att
rösta, har Emissionen gett samtliga kandidater en chans att yttra sig.
De något luddiga reglerna för "debatten" som jag blev tvungen att
dra upp i all hast löd något i den här stilen:
Maximalt 6 rader eller 240 ord eller nått i den stilen.
Emissionen har dock gjort allt för att få en så rättvis presentation
som möjligt.

Utan kåren skulle vi inte ha billig mat
eller billiga böcker, men den börjar bli
för dyr! Du betalar åtta gånger mer till
kåren än till Elektro, det är dags att väga
örena på guldvåg... Efter att ha varit kas
sör på E, vill jag ta mig an KF.

Mål: Värna om våra intressen vad gäller
studier, kalas och resten av livet (på
teknis alltså).
Medel: Ändamålet helgar dem!
Info: Massiv.
Varför: För Din skull.

Den för mig självklara frågan är vad
man får för kåravgiften. 284 kronor
gånger antalet studerande blir en nätt
summa pengar. Eftersom Elektro är en
väl fungerande sektion med många verk
samheter vill jag försöka förmedla vad
kåren kan ge en E-teknolog.

Röstapåmigdärförattjagvillattalltskallbli
såmycketbättretillexempelroligarebandp
åsquttendestudiesocialafrågomaärviktig
aanserjagdåfrämstkårlivetsomjagtyck
erskallfömyassådärförröstapåmigförroli
garekårochframföralltförmerstudentrn
u.sik påkåren.

Mikael Hacksell, E89

MartinHagelin,E88

Magnus Lindell, E88

Kalle Kövamees, E89
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Här borde jag skriva en massa valfläsk
men min åsikt är att NI har synpunkter
/& krav vilka JAG som ER representant
skall framföra. Då jag går i 4:an har jag
samlat på mig en del erfarenheter som
kan komma till nytta. Gör din röst hörd.
Anders Sanner, E88

"Jag bryr mig åt dig som inte bryr dig."
Jag heter Carl Aspenberg och jag går
tredje året på Elektro. Detta är mitt för
sta engagemang i studentsammanhang,
vilket gör mig till en mycket intressant
kandidat. Jag representerar alla de E
teknologer som inte är aktiva inom E
sektionen eller kåren. Så det borde bli en
del röster.
Carl Aspenberg, E89

Kåren skall bli tongivande i debatten om
ett bättre KTH! Satsa på studiesociala
frågor och utbildningsbevakning. Vikti
ga frågor att driva är valfrihet i utb,
forskningsanknytning, studentinflytan
de, satsningar på kursutveckling och
läsplatser.

- KF? - Jajamensan! - Varför? - Kåro
bligatoriet, RpB & dyl, 284:- per ter
min, nOllningen på KTH samt övrigt
som berör Dej & Ditt Teknisliv. Hur?
Som helst.
Anna Rehnström, E88

Johan Enfeldt, E87

Vem gör vad och varför?
Det är nu hög tid att införa demokrati på
Teknis! Jag skulle som ledamot av KF
hålla vår sektion bättre informerad om
arbetet i kåren samt i viktiga frågor ge
nom enkäter få klart för mig vad folk
tycker innan beslut fattas!
Jacob Lundberg. E89

Rösta på KF? Rösta på MIG!!
Varför? Jo, det ska jag nog ta och säga
dig:
KF fungerar som kårens riksdag,
där varje ledamot kämpar för sin sektion
genom ord med slag.
Då jag är känd för min stora mun och
mitt sätt, att ideer sälja,
så skall du, om du på elektros sida står,
mig till KF välja!!
Arti - Artikas Zeighami-Aghmioni, E89

Paris
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Ett år i Paris
kurser mot en projektuppgift. Vi "elare"
fick konstruera och löda ihop ett digitalt
filter.
Andra terminen var det som sagt valfria
kurser som gällde. Man skulle skrapa ihop
minst 8 poäng (ungefär I poäng per kurs)
varav minst 5.5 poäng skulle vara tekni
ska kurser. Jag läste bla kurser i satellit
system, digital kodningsteori, optimering
av produktion och mobiltelefonsystem.
Det var ofta många utomstående
föreläsare från industrin, vilket var intres
sant, men ibland tenderade kursens röda
tråd att försvinna. I flera fall avslutades
dessa kurser med en teknisk rapport på
några sidor istället för en tenta. För min
del blev det många timmar framför ordbe
handlaren, bråkande med stavningskon
trollen.

Klockan är kvart i elva och jag står fortfarande och trängs i metron
som susar fram tio meter över marken. Kläderna klibbar i den 30
gradiga värmen och jag förbannar mig själv över att ständigt vara
försenad. Elva börjar uppropet på TELECOM-Paris, den skola jag
skall tillbringa mina kommande tio månader på. Jag har bytt ut mitt
fjärde år på Teknis mot ett år i Paris.
ina drygt hundratalet klasskamrater
kommer från hela Frankrike. Grovt sett
har de kommit hit på två skilda vägar.
Efter studenten har de antingen läst 4 år
på universitet och tagit en sk "Maitrise",
eller så kommer de från Ecole Polytech
nique ("X"), Frankrikes högst ansedda
skola. Den senare gruppen är tvungen att
läsa två år på en "applikationsskola", typ
TELECOM, för att slippa betala kost
naden för utbildningen på "X". De som
kommer från universitetsvärlden har där
specialiserat sig inom matematik, elek
tronik, fysik eller data. Vi har alltså alla
rätt skilda bakgrunder.
TELECOM-Paris eller Ecole Nationale
de
Telecommunications
Superieur
(ENSD, som den också kallas, är en gan
ska liten skola med endast 600 elever to
talt. Som namnet anger sysslar man med,
telekommunikation, men även med bild
behandling, taligenkänning, datorkommu
nikation och mjukvarukonstruktion. De

Under hela året läser vi dessutom minst
4.5 timmar språk i veckan. Engelska är
obligatoriskt då alla måste prestera minst
570 av 800 på det amerikanska TOEFEL
testet innan de kan hämta ut sitt ingenjörs
diplom. Tyska, spanska och italienska är
de vanligaste andraspråken, men exotiska
språk går också bra. En kille som gjort sin
examensarbete på KTH (görs första
hälften av tredje året), läste svenska istäl
let. Språkstudierna sker i grupper om fem
till tio personer och håller en hög kvalitet.
Dagsrytmen där är lite annorlunda än på
KTH, först och främst för att det inte

sju institutionerna sammarbetar en hel del
med industrin. Skolan är egentligen
treårig, men ett hundratal elever börjar di
rekt i "tvåan", vilket även jag gjorde. Det
andra året är indelat i två delar: en fram
till januari, där grundläggande kurser för
att alla skall komma upp på samma nivå
läses, och en från februari till slutet av
juni då man får välja kurser.
Under hösten läste jag kurser i bla signal
behandling, analoga och digitala moduler
ingsmetoder, datornätverk, databasteknik
och programmeringsalgoritrner. Vi hade
även ett stort programmeringsprojekt i
sexmannagrupper, där ett av syftena var
att uppleva en del av problemen med att
koordinera arbetet och lösa gruppkonflik
ter. Vårt handlade om bildbehandling och
var mycket interessant, men det tog åtskil
liga nätter innan det var klart. Skolan var
väldigt flexibel, hade man redan gedigna
elkunskaper, kunde man byta ut dessa

Brädsegling för land.krabbor
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möttes jag i dörren av en kille som
kramades och pussade på kinden. Hade vi
inte varit ett helt gäng hade jag nog vänt.
Hela middagen höll sedan de två homo
sexuella servitörerna show med publiken.
Tog upp beställning sittande i någons knä
och smekande vissa manliga gäster till
publikens glada tjut. Gick man på toalet
ten kom de givetvis in och hälsade på, och
allt som sas därinne gick ut i högtalarna.

Att se Parisfrån vattnet är oerhört tjusigt.
finns några tentaveckor. Det är mycket
mera lektionsbundet med lektioner från
8.30 till 17.00 i stort sett varje dag, ibland
tom till 18.30. Det svåraste att vänja sig
vid i början är de långa lektionerna, en
och en halv timme utan rast. På morg
narna är det helt hopplöst, det blir, trots
kaffedopning innan, ofta en diskret tup
plur under några föreläsningsminuter.
Den exporterade seden gjorde genast
succe bland mina kamrater. Som tur är,
kompenseras de långa dagarna av mindre
hemarbete. Generellt sett är kurserna mera
översiktligt inriktade än vad kurserna på
Teknis är. Det var något lättare arbets
börda än på Teknis, trots att jag läste på
franska.
Jag tycker att jag känner lärarna på
TELECOM bättre efter ett år, än lärarna
på Teknis efter tre år. Delvis beror det på
att TELECOM är en mindre skola, men
också på att vi arbetade mer i projektform.
Sammanlagt gjorde jag fyra projekt där
lärare handledde. En sak som också är bra
var att vi kom mycket i kontakt med de
forskningprojekt som TELECOM utför åt
industrin. När det kommer till den peda
gogiska kvaliten på undervisningen är den
ungefär som på Teknis.
Nu var det inte bara för att läsa som jag
åkte ner till Paris, jag skulle ha kul också.
Mitt i en tiomiljonersstad är det inte så
svårt att ordna. Som student har man
många fördelar i Frankrike och en är de
otaliga rabatter man får lite överallt.
Teater, opera, balett och konserter har ofta
speciella studentpriser, och alla dagar
utom fredag och lördag betalar man halva
priset på bio (istf 40 kr). Just biografer
finns det flera hundra och filmutbudet är

enormt. En del filmer har gått oavbrutet
sedan premiären för tio år sedan. Berg
manfilmer går regelbundet i orginalver
sion på svenska!
Intresserad av modem konst som jag är
finns det en hel del att se. Förutom de två
största museerna inom denna genre,
Musee d'Orsay och Centre Pompidou,
kan jag även tipsa om det lilla vackra Or
angeriet i Tulleriträdgårdama och
Musee Marmottan med en stor
samling tavlor av Monet. Vill man
se det allra senaste är det bara att
leta fram sina favoritdojor ur gar
deroben och ge sig ut bland konst
gallerierna.

På skolan ordnar elevrådet en hel del ak
tiviteter. Med en budget på över 700 000
FFR finns det utrymme att hitta på en hel
del. Först och främst anordnade elevrådet
de flesta sport aktiviteterna. Fäktning, ten
nis, kickboxning, squash, rodd och rugby
var bara några av de idrotter man kunde
hålla på med. Varje torsdagseftermiddag
var vi i princip lediga och kunde då delt
aga i universitetstumeringarna som anord
nades i ett stort antal sporter. Själv spe
lade jag basket och laget deltog dels i uni
versitetstumeringarna, dels reste vi runt i
Frankrike och spelade i olika special
turneringar mot andra skolor.
Elevrådet bjöd oss också på allehanda re
sor. Hela årskursen åkte tre dagar till Al
sace för att prova vin och äta gott. Ski
dresa och windsurfingresa hann jag också
med under året. Det fanns också några
udda idrottsektioner, bland dem den "ex
trema klubben". Från en sextio meter hög
bro kastade vi oss ned mot marken med

Precis som på Teknis anordnades
det Squtt, eller i alla fall något i
den stilen. Baren var sponsrad av
Gordon Gin och höll riktiga euro
papriser, inte sådana som snart sagt
varenda krog i Stockholm skryter
med. Snabbt insåg jag att den ge
mene franska teknologen inte skil
jer sig speciellt mycket från den på
Teknis, de blev också drängfulla
och odrägliga efter några glas.
Skillnaden är att de kommer billi
gare undan!
Ett av mina största nöjen var att gå
ut och äta. Som billigast kom man
undan för runt 60, men oftast beta
lade jag runt 100 franc. Då får man
inte glömma att det är en trerätters
middag med vin som man får för
det Det är dyrare inne i Paris än
ute på landet. På en av de mera
udda restaurangerna jag var på, Om man är trött på livet kan man ju prova detta.

Öppettider
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en bungy om foten. Trots att dojerna ej
kom från Reebock, studsade vi upp igen.

Tio minuter från skolan ligger det område
där jag bodde, Cite Universitaire. Varje
land har ett eget hus och jag bodde i det
amerikanska. Det är som att bo i korridor
här i Sverige, men med något sämre stan
dard. Vi hade kokplatta i städskrubben ute
i korridoren istf kök. Standarden varierade
dock mellan de olika husen. Precis som i
Uppsala ordnas det pubar nästan varje
kväll i veckan. Jag träffade mycket folk
och lärde mig mycket om andra länders
kulturer. Hos italienarna är det spagetti
som gäller när man släpat sig hem på
morgonkvisten och känner hur hungers
nerven skriker.
För att avsluta kan jag säga det att ni ab
solut skall ta chansen att åka iväg innan ni
pluggat klart, sen kan det vara försent.
Om ni har ytterligare frågor om hur det
var, ring gärna (7 18 0695).

Bon Voyage
Erik Anderlind

Först packar man brädorna, sedan fyller man på medflickor tills bilen inte tål mer...

Institutionernas öppettider
ftersom många institutioner har behagat
flytta senaste tiden tänkte vi göra en guide till
den som behöver uppsöka institutionerna för att
hämta sin tenta eller något annat. Här nedan har
ni öppettider och en karta var man kan hitta in
stitutionerna. Endast instituitoner som för kurser
fram till 3:an är medtagna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

EKC
El mätteknik

Mån-Fre 9.00-10.15
Mån-Fre 10.00-11 . 00
13.00- 14.00
Fysik
Mån-Fre 9.30-1 1.15
Tis,Tors 13.00- 14.15
Ind. styrsystem Mån-Fre 10.00- 1 1 .00
Mån-Fre 10.00-1 1 .45
Matematik
14.15-15.45
Mekanik
Mån-Fre 1 1 .00-13.00
Mikrovågsteknik Mån
9.30-12.30
1 3.30-15.30
(Halvledare)
Nada
Mån-Fre 9.30- 1 1.15
Reglerteknik
Mån-Fre 9.00-10.30
TET
Mån-Fre 9.00-10.30
TDE
Mån-Fre 10.00-1 1.00
13.00-14.00
Mån-Fre 9.00-1 1.15
TDS
12.30-13.15
TTT
Mån-Fre 10.00-1 1 .00
Teknikhistoria
Dagligen
Vektor(Teor.Fys) Mån-Fre 9.45- 1 1.15

TILL SOLEN?
BLIR INTE
DET VARMT!
O NEI, SLETT
IKKE. VI FLYGER
OM NATTA!

Solen - en outtömlig källa
Vi forskar också i
framtidens energi.

Vattenfall

Lettland
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RTU- Tekniska högskolan i Riga
och intensivt tempo. Vi har 3-5 lektioner
varje dag och det låter kanske inte så my
cket, men varje lektion är 90 minuter
lång och ibland så har vi lektioner 6 dagar
i veckan.

Vi har ingen närvaroplikt på lektionerna
vilket många utnyttjar, speciellt i början
på varje termin. Men de flesta försöker
ändå närvara så mycket som möjligt efter
som det är svårt au läsa in allt på egen
hand. Speciellt eftersom många böcker är
skrivna på ryska. Naturligtvis innebär
detta inte något stort problem men det är
ändå lättare au kunna läsa in allt på sitt
eget språk. Det är inte heller nödvändigt
att gå på övningarna. Dock brukar de
flesta närvara på dessa, eftersom vi då
måste skriva prov. Samma sak gäller inför
laborationerna. Innan eximination så
måste alla prov vara avklarade.

Sedan en tid tillbaka har vi fått tre " nygamla" grannar på andra si
dan Östersjön. Naturligtvis så förekommer där en högre utbildning
som motsvarar den tekniska högskola som finns i Sverige. I Lett
lands huvudstad ligger Rigas Tekniska högskola där artikelförfat
taren Dzintars Skujins studerade. Artikeln är översatt till Svenska
av oss på Emissionen.

�'f.
.1� amnet RTU är nytt, för ett år sedan så

bytte skolan namn från Rigas Polytekni
ska Institut till Rigas Tekniska Högskola.
Tyvärr var det bara namnet som blev nytt.

RTU är den största högskolan i hela Bal
tikum och det finns en rad inriktninga
som man kan välja. Kemi, Fysik, Matem
atik, Elektro osv. Studierna går i ett högt

Lettlands dåliga ekonomi är ett stort prob
lem för oss. Det mesta av den utrustning
vi har, t.ex datorerna, är av ganska omod
ern typ. Naturligtvis så försöker vi få in
fonnation om den senaste utvecklingen,
men vanligtvis så kommer den informa
tionen sent och är redan 'out of date'.

Ett annat problem som vi lider av är den
sovjetiska byråkratin. Den återspeglas i
mycket av vårat dagliga liv. Det var ju
Sovjetunionen som ockuperade de balt
iska staterna och förstörde alla interna
tionella kontakter under den kommunis
tiska tiden. Den sista maktdemonstra
tionen från Sovjet kom i januari. Då stod
hela Lettland gemensamt upp mot kom
munismen, arbetare, bönder, lärare, stu
denter etc etc. När veckan var slut hade
det Lettiska folket erövrat makten.
Men nu till något mycket trevligare, näm
ligen vad studenterna här gör på sin le
diga tid. Här finns det mycket att berätta
om, för här finns det stora skillnader mel
lan olika studenter. De som går i de högre
årskurserna brukar ofta arbeta när de inte
studerar, medan vi andra brukar syssel
sätta oss med olika typer av sport eller
kulturarrangemang.
Vanliga sportaktiviteter är basketboll, ten
nis, fotboll etc. När det gäller segelflygn
ing så finns det såvitt jag vet bara jag och
en lärare som sysslar med detta, och han
är med i samma klubb som jag är.

Har man såna här slipper man i alla fall använda DECwrite.

Att gå på bio eller att titta på video är en
annan mycket vanlig fritidssysselsättning.
Det som är populärast är filmer av typ Ar-

iiiiiii
--�:r-7-91

13
nold Schwartzenegger, thrillers eller sk
räckfilmer. För inte längre än 10 år sedan
fanns det bara filmer från DDR, Ryssland,
Indien osv, alltså bara från andra socialis
tländer.
Musik är ett stort intresse hos många och
man lyssnar regelbundet på radio för att ta
reda på vad som är inne för tillfället. Det
finns även möjligheter au titta på MTV
eller att läsa musiktidsskrifter som World
of Musik, Musik market osv. En del av
studenterna spelar också något eget in
strument.
Om man är intresserad så finns det sex
professionella teatrar i Riga att gå på vil
ket är ett populärt studentnöje. Men man
kan även gå ut och dansa på diskotek.
Många kvällar tillbringas över ett glas öl.
Här i Lettland finns det bara öl på flaska
och inte i burk, som hos er. Öl är Lett
lands nationaldryck och naturligtvis även
studenternas favorit. Jag har förstått (via
Emissionen 8-90) att även studenterna i
Sverige uppskattar en öl då och då.
Ibland brukar vi ordna bastufester och jag
kan försäkra att studenterna i Lettland inte
är några tråkiga typer. Vi älskar ett gott
skämt och au leva är att lära sig att le (en
svdröversatt mening Reds anm.).
Under lediga helger brukar många resa
hem, för det finns många som inte bor i
Riga utan på landet. Som student så får
man ett kort som gör att alla buss och
tågresor i Riga är gratis och som ger oss
50% rabatt utanför Riga.
Varje student får 120 rubel i månaden av
staten , men i år har priserna stigit 2-3
gånger mot ifjol. Utom för glass som har
blivit 5 gånger dyrare. Men alla hoppas

Studievägledningen vill att...
DU genomtrevliga E-teknolog, som är E90 eller äldre, blir studievägledare du
också. I dessa tidevarv då det är svårt att
få arbete har vi skakat fram ett extra
knäck till
DIG som vill kunna arbeta och samtidigt
studera
Förmåner:

•
•
•
•
•

mycket fria arbetstider
lön givetvis
trevliga arbetskamrater
tillgång till gratisgodis
(fyll i själv)

Hur gör jag? Du pratar bara med någon av
oss som jobbar och trivs där.

Ett par av Dzintars' vänner arbetar framför tavlan.

atu Lettlands ekonomi snart skall bli bät
tre.

När det gäller mig själv så håller jag alltså
på med segelflygning som hobby och har
inget större behov av att idrotta på friti 
den. Jag håller mig istället iform genom
att cykla mellan Riga och mitt eget hem.
Det är 110 km och tar 4 timmar, efter en
sådan tur så känner man sig riktigt bra till
kropp och själ.

Hälsningar frlm
Dzintars

Dzintars Skuj ins omkom i somras. Jag
förstår nu att man aldrig man kan inse hur
det känns att förlora en vän, innan man
upplever det. Jag bodde flera veckor hos
honom i Lettland sommaren 1990. Men
han har även varit och hälsat på två gång
er i Sverige. Jag har hållit inne artikeln i
det längsta och varit tveksam om jag skul
le publicera den, men nu tar jag med den i
alla fall.

Per Hallkvist

Pre
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Gurkeli- Gurkeli- Gurkeli- Gurkeli·
Berättelsen om hur vi i all
stillhet förberedde oss för det
stora gröna kalaset bortom
Enköping.
�åra systrar och bröder i Västerås bru
kar sissådär en gång om året berika oss
med ett kalas i grandiosa mått, så skall väl
även ske detta läsår. Och ett sådant kalas
måste ju givetvis förberedas på något sätt.
Till en början kan det vara fint att lära
känna alla de som tidigare gick i Västerås
och som nu har börjat i trean hos oss. Och
när kan man lära känna folk som bäst, jo
på fest.

Kollar Micke om besökerskan från sjukgymnsaterna är torr bakom örona.?

mycket vitlök så kom nästa och undrade
varför hans nyinförskaffade färska vitlö
kar låg kvar på bänken, slutsatsen var ju
att ingen hade haft i något. I med alla
pressade lökar. Summan av kardemum
man blev alltså minst dubbla maffiga sat
ser. Huh!
Förrätten var i alla fall fin, givetvis var
det något gurkbaserat, och gott vin hade
man införskaffat kvällen till ära

plötsligt var några modiga individer som
hade som ambition att framföra några väl
komponerade alster. Allt till den tilltagan
de gästskarans förnöjelse. Jag undrar om
de har nått kul därborta på squtt, så fullt
som det alltid blir nere i 12:an, jag menar
gäst densiteten måste ju vara mångfalt
större om man jämför med hur det måste
vara på kåren, eller har jag fel?

Gästernas höga densitet.

Densitetsförhöjand.e besökare.

Senare framåt kvällskvisten kom den scen
som hade riggats upp till nytta då det helt

Gröngölingar?
Denna gång hade PR hyrt någon ovanligt
skum personal, jag kände inte igen någon
av dem. Av deras ansiktsfärg att döma
måste de i alla fall ha varit gröna av
avund på oss som fick gå här på elektros
fest i 12:an, eller? (Jag tror väl aldrig att
de fick höra den kommentaren den kväl
len.) Dessa typer hade i alla fall snickrat
ihop en gryta som hade osedvanliga
mängder av den stinkande vita löken i sig.
Av vad jag fick höra så hade det varit för
många kockar till den soppan, därför att
när den förste kocken hade kryddat grytan
med vad han/hon ansåg vara ovanligt

"Jal jag e' me' i tidningen igen" känt ci
tat från okänd man.

t"

Märkligt spåk dom förde sig med.

"W

_a_..___

GIIDSSl,J!? QJ.
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, Gurkeli- Gurkeli- Gurkeli- Presqutt
Vem är vem?
Ett dilemma för oss som nu har knatat här
på elektro några år (i mitt fall drygt två) är
att känna igen alla nya som dyker upp om
höstkvisten. Detta kals var dock delvis till
för att råda bot på detta, Västeråsarna var
ganska mantaliga, och det var ju bra. Det
visade sig till trots vara svårt att särskilja
västeråsarna från nOllan och de utifrån
kommande gästerna, varvid festens syfte
delvis fösvann ... synd. Kanske något att
tänka på för kommande gurkapre, att
Västeråsarna kan utmärka sig på något
sätt, att måla ansiktena gröna kanske skul
le va att ta i, men något i den stilen kan
ske.

Rätt ska va' rätt.

JQ, som just har gått med i bryggeriföre
ningen, visar stolt upp urprototypen.

Nåvälan! Dessa i ansiktet gröna typer,
hade i alla fall lyckats knåpa ihop ett rik
tigt skojigt kalas helt i klass med vad vårt
PR brukar lyckas prestera. Men att kalla
personalen för schnygg vore nog att ta i.
Och då detta presqutt bara var förrätten
kan man ana vad huvudrätten senare har
att erbjuda.

De okända typerna/rån Oz, delar ut
liuvsförnödenheterna.

Bild och text: Ronny Peschel

Examinerade efter 910425
Algotsson Patrik
Amborg Stefan
Asmar Jakob
Bagge Jonas
Dyrlind Alf
Ericsson Linus
Eriksson Göran
Ervius Stig
Feli Mohamed
Forsgren Patrik
Gallas Oliver
Gnosspelius Johan
Gustafsson Marie
Gustafsson Mats
Gäfvert Lars
Hanaas Peer
Janson Anders
Jansson Anders
Johansson Anders
Johansson Henrik
Landgren Anders
Lepp Jaan

E86
E86
E85
E81
E86
E85
E87
E85
E84
E86
E86
E86
E87
E86
E86
E78
E86
E86
E86
E85
E86
E86

Elk
Ene, Ind
Tele
Dat
Ene, Ind
Tele
Ind
Tele
Tele
Ind
Ind
Dat
Tele
Ind
Ind
Dat
Fys
Ind, Ene
Mikro
Tele
Dat

Levin Anders
Lundgren Erik
Lundstedt Otto
Megas Konstantinos
Möller Nils
Nyberg Sverker
Nyström Tobias
Omidvar Sadegh
Radojevic Milan
Resare Magnus
Rodger Anne
Samuelsson Elisabeth
Sargeran Safar-Ali
Sellerstrand Mikael
Solberg Inga-Lill
Stegare Håkan
Thyberg David
Tiger Olof
Walles Erik
Willars Per
Wrede Peter

E87
E86
E86
E83
E87
E82
E86
E80
E85
E86
E86
E86
E80
E85
E86
E86
E86
E80
E86
E86
E85

Dat
Fys
Fys
Tele
Tele
Ind
Elk
Tele
Tele
Dat
Tele
Fys
Ene
Ind
Dat
Dat
Mikro
Tele
Dat

Slutet
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Så kom då nOllans enda chans
att bli konverterad till etta här
på teknis. De slöt upp i stora
mängder, vilket man ju också
kan förvänta sig när det endast
ges en chans, för att gå sitt öde
tillmötes. E-Qsquar och E
Osqulda strömmade också till
teknis denna eftermiddag, men
inte för att bevittna någon kon
vertering, utan för att få nöjet
att se nOllans slutgiltiga avrätt
ning.
et var alltså dags för den årliga
nOllgasquen. Att skrenderiet även i år
gjort ett utomordentligt bra försök att få
ordning på nOllan visades det prov på
även denna afton. SpexnOllan gjorde ett

Burr va det är kallt, tur att man har sina-öronlappar...

bejublat framträdande som, av naturlig
anledning, inte gör sig här i skrift. Tyvärr
så satt jag och förbannade min kamera,
som inte ville fungera, mitt under spexet,
men som tur var fanns det andra med bät
tre fungerande kameror. Strax så var det
skrenderiets tur att visa hur ett spex ska
utföras. Här var skämten verkligen av den
vinklade sorten, dvs det var intressant att
höra varifrån skratten kom, särskilt när
man, som jag, satt på första stolsraden,
bakom nOlloma och framför faddrarna.
Att sedan supporterklubben (gamla
skrendarna) flabbade åt varenda stavelse
hör väl till.

Inverterad absolutist
Nåväl, när avrättningen slutligen ägt rum
och efter en välbehövlig paus ute i den

Mycke nOller va re ..

svala och skön� oktoberkvällen, (Ja det
var SÅ varmt mne i kårhuset. .. ) s å var
äntl'gen middagen färdig att serveras.
1
. helt
VId den här tidpunkten var man JU
utsvulten • så det smakade förträfffgt
i
me d den lilla förra.. tten, vilken snabbt
O
slank ned En av mina n llor en..av de
et, tycker inte �m ol och
motsatta
ville följak��igen byta s · öl m?t _en läsk.
Då .ag påtalade detta .;; se�v1tnsen när
ho
. nJ �asserade mig gJorde Jag tydl'igen
mte ullräckligt klart för henne att det
. utan damen �nett mittemot
inte var Jag
..
. e byta ut sin ol,
so� vill
vilket resulterade ! att jag fick höra en hel harr
. ang om
att Jag nog hamnat helt fel som mte ville
ha öl och orn �ad jag egentl'igen var där
för. När hon anti'igen fick klart fö sig
. som ville byta. u/o.. 1en
att det inte var Jag
gick det dock bra, om än motvilligt. Vi
lät Oss dock inte nedslås av att servitri
sen var en inver ad �bsolutist, u�
��
hade en riktigt tre l g middag med god

k ..

Här är grabbarna som inte fryser.

En sista vandring på borgården

Med kepsen på...
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Lärarprofilen:

FREDRIK LUNDEVALL
svaras med samma lugn. Han berättar att han har va
rit med om värre, då en övernitisk tjänsteman på so
cialkontoret skulle fastställa vem som är far till hans
dotter. Han och hans fru fick då svara på mängder av
oförskämda frågor om otrohet och hur de träffats.
(och det är sådant våra skattepngar går till....)

Han gick ut naturvetenskaplig linje på Alströmska
skolan på Östermalm, en skola som ursprungligen
var helprivat flickskola. När han började var det en
halvprivat skola även för pojkar som hade årskurser
från 1:an i grundskolan till 3:an på gymnasiet. Nu
mera är skolan helt kommunal och gymnasiet ner
lagt, mest beroende på att skolan var så liten att det
gick att lägga ner utan att många skrek.

"Hjärnan skrumpnar bort"

Han tog examen från elektro den 30 december 1985,
efter sex år på teknis. Då inbillade han sig att det var
viktigt att få examensår -85 och inte -86, men sedan
dess har ingen tittat på vare sig betyg eller examen
sår.

Efter teknis tänkte han fortsätta plugga som dokto
rand, gärna inom ljudteknik och telefoner, men han
hittade ingetämne som passade riktigt. "När jag gick
ut teknis inbillade jag mig att hjärnan skulle skrump
na om jag inte fortsatte plugga", säger han med ett
skratt. Därför pluggade han senare också 40 poäng
historia på halvfart, men med tiden avtod lusten att
plugga.

Gifte sig i fel ordning

Fredrik Lundevall började på elektro
1979 och har nu ansvar för kursen i Digi
talteknik för tvåorna på elektro och är
övningsassistent även i Datorteknik för
data och elektro. Han är en lugn och still
sam människa som inte låter sig provo
ceras och som behåller kepsen på.

)lft redrik Lundevall är nu 29 år, gift och har en
>

snart tvåårig dotter med det ovanliga namnet Lo.
Han är en lugn och sansad människa som alltid lyss
nar på vad man vill säga och får rikligt med lovord
båda som övningsassistent och föreläsare.

Även oförskämda frågor om politik och privatliv be-

Lo, hans lilla dotter, tog också en hel del tid. Direkt
efter förlossningen visade det sig vara ett heltidsar
bete för två personer att ta hand om henne, vilket
förvånade honom mycket. Numera har de dagmor
mor som är hemma medan båda föräldrarna arbetar.
"Utan mormor stannar Sverige" har de skrivit på en
skylt.
Både praktiska skäl och hans ovilja att binda sig
gjorde att de gjorde allt i fel ordning. Först kom Lo,
sedan gifte de sig och först senare flyttade de ihop i
deras nuvarande lägenhet i Bredäng.

Grindvändare på Hedin data

Direkt efter examen jobbade han som elektronikkon
struktör på Hed.in DATA, men det'blev snart för trå
kigt. Han kände att han i stället för att vara pappers
vändare på ett kontor satt han nu och var grindvän
dare. Alla fina kunskaper från teknis bara ruttnade
bort utan att komma till användning. "Det är nog nå
got man får vänja sig vid, man har ändå mer i bagga-

get än man tror. Förmågan att suga i sig kunskap på
kort tid är viktigare än vad man lärt sig."

Under 1988 frilansade han som journalist på tidning
en Elteknik. Den ständiga pressen att ha en viss
mängd sidor färdiga varje fredag_ blev efter ett tag
för jobbigt, även om även deras deadlines var flexi
bla, med kaos som följd.

Fastnat för lärarjobbet

Efter att ha provat sig fram som lärare, skribent och
elektronikkonstruktör en tid har han nu (tills vidare)
fastnat för undervisning. "Det är roligt att träffa
folk", säger han som förklaring. "Men även ämnet
måste ha en viss charm, även om jag har svårt att
medge det."

Redan -87 höll han
veckokurser i VAX
och VMS för Digi
tal. Det var jobbigt
att hålla kurser nio
till fyra, fem dagar i
sträck. Det ställer stora krav på att man är förberedd,
om något är dåligt förberett har man lite tid på sig att
rätta till det.

Desutom har han undervisat i Naturvetenskapliga
ämnen på högstadium och gymnasium. På gymnasiet
var det ganska trevligt, medan på högstadiet var job
bigt. Efter ett tag hade det utvecklats en ömsesidig
avsky mellan honom och eleverna.

Nybliven föreläsare i digitalteknik

Nu är han föreläsare och övningsassistent för sista
året av Diggrunder för E2 och är även övningsassi
stent i kursen Datorteknik för elektro och data. Han
har fått ett skrivbord och ett halvt rum på institutio-
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nen för telekommunikations- och datorsystem, men
det tog ett par år innan han accepterade. "Jag trodde
det skulle vara tråkigt med bara ett jobb", säger han
om sin ovilja att binda sig och acceptera fast anställ
ning på institutionen direkt.

Nu har han nyss fått
en rumskamrat, som
.höll på att flytta in
medan jag
gjorde in
tervjun.
Hans förra
rumskamrat
flyttade, han
stod inte ut
med musiken.
"Istället för
att be mig
skruva ner
valde han att
flytta."

Som föreläsare
försöker han
undvika sådant
som han själv ir
riterat sig på som
elev. Tex att man
försöker visa 24 overheadbilder i sekunden och leka
filmprojektor. Själv gick han dock inte på föreläs
ningarna på teknis utan bara övningarna.
Även om han undervisar i Datorteknik har han inte
något egentligt privat datorintresse. Den enda egna
datorn är en liten ZX-81 som han hittade i källaren
på Elteknik. När man är bortskämd med bra datorer
på teknis, varför ska man då betala tiotusentals kro
nor för något sämre? mfn var ändå en av de första i

årskursen som skaffade konto på Vaxarna
när han började på teknis, men med tiden
svalnade intresset. Egenvärdet i att pro
grammera försvann.
"Om man ska göra meningsfulla progra
meringsprojekt måste man ägna sig åt nå
got annat än programering för att se me
ningsfulla problem.", säger han och några
sådana har inte dykt upp så ofta.

Medan jag skriver denna artikel kommer
den ena personen efter den andra förbi
och påpekar hur trevlig, sansad, vettig,
duktig och begriplig Fredrik Lundevall är
att ha som lärare. Vi önskar alla att få se
honom i så många kurser som möjligt
framöver.

Anders Kökeritz
Den leende läraren i bland annat Datorteknik och
Digitalteknikens grunder.

Turnereportage
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SMusK:s TURNE '91:
Ein Germania
Ein Gracht
Ein Genuss

Die Tourne '91 - eine geschichte:
En fredag kväll i midsomras,
packade SMusK in sig i en buss
och begav sig mot varmare
breddgrader. Det här är deras
berättelse.

•et är fredag kväll 28 juni och samling
vid Qlouaquen, under ösregn packar vi
bussen och beger oss iväg halv sju.

Vid Roslagstull upptäcks att begåvnings
reserven glömt Dumleklubborna så det
blir en sväng tillbaka. Turnetröjorna, gula
med en Skalärhund på framsidan och väg
skyltar där bak, delas ut. Sedan går färden
raskt söderut under upphämtande av tur
nedeltagare och läsande av turnemagasi-

Sydtysk bondgård med husdjur

net med turistinformation, parlör, upp
slagsbok, Kalle&Hobbe, drinklista m.m.
Inga LiTHe Blås:are är med men väl två
andra från Linköping, där får vi också en
alldeles egen BussBar. Även i år har snäl
la farbrorn i Bromma begåvat oss med
nappflaskor att ha drinkarna i.

Vi kommer ner till Göteborg och tumes
första jam hålls i avgångshallen för Stena
Line. Lyckan prövas på någon slags Tri
vial Pursuit-automat, några frågor är dock
lite överåriga, t.ex. huvudstaden i Rhode
sia. Under överresan får vi lite sömn.

Mot en stängd gräns

Ankomst lördag morgon till Frederiks
havn, ändlösa gångar för oss plötsligt ut
bredvid en stängd livsmedelsbutik, någon

tull eller passkontroll står inte att finna.
Efter en halvtimme äntrar vi vår Spaceli
ner och far vidare mot staden Billund. Di
rektören· underhåller oss med turistinfor
mation om gula blommor som man gör
smör av och den stora variationen kraft
ledningsstolpar i Danmark.

Lite sightseeing (det måste väl ändå fin
nas ett svenskt ord för det) i Legoland.
Sedan ökenspelning, precis som för tre år
sedan, kallt, regnigt, liten måttligt intres
serad publik och som tack får vi gratis in
träde, storslaget. Bussen kör vidare ner till
Ratzeburg där vi spelar på deras Shtzen
fest, det första målet lagad deutches fres
sen får vi på ett vandrarhem, spelningen
på kvällen blir bejublad. Ratzeburg är ju
en håla och det märks på klientelet, varen
da ung man har fjunmustasch, tjejerna är

Blir det inte färdigt snart?
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Musikaliska djupdykningar (haha!)
inte särskilt snygga heller, under kvällen
gör några tjocka skinheads hitlerhälsning
och muckar lite med de andra tyskarna,
nästa minut kramar de om varandra och så
går det på tills.

Vi tar med oss stolparna
Söndag då vi äter frukost på gränsstatio
nen (deras uppgift nu är att montera ner
muren), ingen Nutella i år. Direktören
(ROK) tycker det är sexigt med tjejer i
uniform. Innan spelningen åker vi för att
se om vi hittar muren, den är kvar, i alla
fall gränsstolparna. En hornist försöker
röja landminor, vi tar med oss en av stol
parna (armerad betong, 3m, 150kg och
lite taggtråd) som souvenir och stoppar in
den i bagageutrymmet.
Sedan åker vi till ortens badplats för att
spela, där finns en orkester som heter
"Rot-Weiss" och är det, de har någon
slags röd nylonlivre och bjömskinnsmös-
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Drick aldrig mjölk!
sor i vit teddy, två hela slagverksbatterier
plus en bastrumma och så drillflickor som
bara tittar på. De spelar taffligt framförda
tvåminuterspotpurrier från TV-serier.

Skönhetsdomare
När vi efter att ha spelat och ätit röd gele
med marsansås går och hämtar våra in
strument applåderar publiken oss och inte
den då återigen spelande Rot-Weiss, pi
nigt. Så åker vi, ända till Amsterdam,
mellan kanaler och tulpanodlingar, det är
platt i Nederländerna. En glad sektions
chef agerar skönhetsdomare, för baletten
och inför bussen. Vi bor på ett hyggligt
vandrarhem med gångavstånd till centrum
och en hoper 15-åriga skolklasser och tå
gluffare. På kvällen börjar vi utforska sta
den: pizzeriorna är bättre hemma.
Måndag morgon åker vi ut till IKEA, där
bjuder de på lunch efter att ha vallat oss
igenom hela - och då menar jag hela - va-

ruhuset. Det är gjort som en orm som
zick-zackar sig fram och tillbaka i en stor
hall. Jodå, det serveras köttbullar med rå
rörda lingon och allt annat så mycket vi
vill, inget Legoland här inte.
Vår värdinna är en mörkhyad holländska
som talar bruten svenska, hon är lång, vi
konstaterar senare att holländskor av nå
gon anledning är mycket längre (högre?)
än både tyskor och fransyskor. Vi fortsät
ter traditionen från Linköping att spela på
IKEA:s kundparkering, vädret är inte det
bästa men det finns publik i alla fall. Som
tack får vi en gul IKEA påse med en röd
IKEA frisbee i. Visste ni att varumärket
inte är röd-vitt utomlands? Det är blågult.

Ingen studentmusik på museet
Medan det duggar har vi hela dagen fri till
att titta på staden vid floden Amstel. De
som skulle handlat instrument upptäcker
att alla musik- (inte skiv- alltså) affärer
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malt skrå som spökar. Vi går på Medelti
da Tortyrmuseet, inte det minsta trevligt
alls, men så fanns ju ingen studentmusik
på den tiden heller. På kanalgatorna grachten - blandas cyklar, många såna,
fotgängare, spårvagnar och bilar i ett
fungerande smärre kaos. Trevlig stad,
låga hus och kanaler, men en något över
driven betoning av "frigjordhet", det kun
de vara färre vykort med freakporr och
hasch och förre örhängen med marijuana
blad i affärerna, det blir lätt för mycket
med varje gathörn.
På kvällen sitter holländarna på kaferna
och tittar ut på de som går förbi, men det
är det enda de gör, de tittar men säger inte
ett ord till varandra, märkligt, är det mari
juanadimmorna? Under dagen har några
varit i "glädjekvarteren" och tittat, de för
säkrar att det inte var det minsta roligt.
Nerknarkade horor, hallickar och motor
cykelgäng, när tre vuxna män inte vågar
gå där mitt på dagen är det inte så kul län
gre.

Avhysta av stor schäfer
Tisdag morgon åker vi mot Luxemburg,
nu slår värmen till på allvar, 30-34jC, och
den kommer att ligga kvar resten av veck
an. Det syns direkt att vi passerar gränsen
till Belgien, landskapet blir kuperat, sko
gigt och mycket roligare. Här introduceras
drinken Betongblandare, en import från
Barocken i Göteborg: Ta en trea Baileys i

munnen, ta en trea limejuice och häll i ef
ter, skaka på huvudet, tugga. Den går att
ta dubbel också, men det är gränsen. Be
tongpicknick på en motorvägsparkering.
Först hittade vi en fin hög av tippmassor
med gräs på. Men somliga var ju tvungna
att leka lite så det kom en gubbe med stor
schäfer och avhyste oss ner till den 60gradiga asfalten som fastnade i byxorna

Navigering med tung buss
. Så kommer vi fram till L-burg, de fiffiga
gynnarna på turistbyrån har gett oss adres
sen till - turistbyrån. Vi krånglar oss ut
och ser vandrarhemmet nere i en dal vid
kassematterna vid staden, första avtagsvä
gen är det max 3,5 ton, efter en sväng på
en mil över den röda bron kommer vi till
nästa avtag: max 3 meter. Efter ytterligare
två mil med hjälp av lots har vi tagit oss
den felande kilometern. Som tack får han
en LP och vi sjunger familjen krokodil för
honom och hans fru. Ingen spelning är
ordnad men ett jamgäng spelar på den sto
ra scenen vid Place d' Armes som blir le
dig vid nio.

Champagne i floderna
Middag på kinarestaurang med stort runt
bord med en rolig snurrbar skiva i mitten.
Vi dricker det goda lokala ölet "Boffer
ding", vars namn sedermera blir syno
nymt med "skål" i orkestern. Så går vi och
lyssnar vid torget, framträdandet mycket
uppskattat och roligt. Vi bestämmer att vi

stannar längre nästa år. Fest och gamman
på hemmet fram till.
På morgonen då vi åker till en Luxem
burgsk "champagne"gård där vi hittar yt
terligare en fras att skandera vid lämpligt
tillfälle "No friends without - Bernard
Massard". Vi går på rundtur (där har vi
det, en synonym med s-ordet). De visar
ett bildspel om alla sina floder i sitt stora
land och talar sedan om att det inte är nå
got som skiljer dem från riktig champag
ne. De ljuger. Men när en flaska av bästa
årgången, 1986, kostar 320 LF = ca 50
pix, så kan man stå ut med det också. Un
dras bara vad vinet tycker om 60 °C uppe
vid taket i bussen.

Bästa spelningen hittills
Vi åker vidare till Stuttgart och spelar på
en utefest med Allmand Chaoten. Här
återsmakar vi våra efterlängtade tyska
grillade köttklumpar mit senf. Att tänka
sig att ACO är den mest studentikosa or
kestern i Tyskland... - men de har den
goda viljan, det kan bli något - . Först spe
lar de i trekvart, sedan vi och så samma
sak omigen, fast vi tvingas att dra över av
publiken. Detta är den absolut bästa spel
ningen på hela turnn, vilket tryck! Vi spe
lar nog tusan hela den gångbara repertoa
ren. Tandläkarsketchen gör debut, det är
en pantomim med tandläkare, patient,
sköterska, lysrör och något till en början
svårbestämbart. Rille gör ljud i mikrofo
nen, speciellt vattensugen är mycket illu
sorisk.
När besöket är klart trycker läkaren på det
svårbestärnbaras huvud som spottar ut ett
glasfullt vatten som det hållit i munnen
hela tiden (nu var det inte vatten den här
gången, får vi senare veta, det enda han
hann hitta var en burk punsch från stu
dentmusikens dag som låg i rockfickan,
mmm.) - stort jubel, sedan gurglar sig An
ders med det, publikchock och större ju
bel, och så trycker han på Löfving, som
öppnar munnen, och så spottar han till
baks det, då vill tjejerna på första raden
inte riktigt titta längre. Utmattade efter
spelningen åker vi vidare i trekvart till
Töbingen där vi även i år får lyfta bilar
för att komma fram, fast bara en. Vi för
söker oss också på en folkabuss men äga
ren kommer ut i kalsongerna och kör mut
trande bort och parkerar den någon annan
stans. I år har studentföreningen många
fler inneboende (förra gången var det tre
stycken i ett jugendkråkslott på 400 kva
drat) så vi får sova i matsalen.

Spelning utan grisar
Utanför känt innevaruhus

Tre spelningar idag, på torget framför råd-
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huset inför liten publik, sedan ledigt till
klockan fem. Vi är några som släpar oss
upp för att se på slottet, det är fint, men
det hade inte gjort något om det varit tio
grader kallare. Bussen går till en restau
rang en bit utanför Tiibingen som ligger
ihop med en bondgård, i vanliga fall bru
kar hönsen och grisarna böka omkring
bland borden, fast inte idag, det får väl
räcka med oss. Vi spelar på en grusterass
framför ett korsstaket och en bedårande
pastoral utsikt över dalen bakom. Sedan
får vi gå en halvtimme tillbaks till stu
denthemmet eftersom tyskarna parkerat in
bussen. I trädgården har vi vår tredje spel
ning, det låter inte speciellt bra.

,..

På natten kommer farbror grön och tar nå
gra tyskar som röker hasch i bottenvå
ningen. En gröngöling är ute på äventyr,
går över jämvägsviadukten till ön och
hoppar ner på terrassen, det är 4m ner på
betong, på något sätt får han bara en stu
kad handled, så försöker han ge sig ut
med en av båtarna och blir sedan förvånad
när han kommer hem genomblöt.

Bländande publik

Så är det dags för den riktiga långköraren,
60 mil upp till Hannover, OBS! köp inte
kinesiska armborstpistoler med sugpilar
för trettio spänn, räckvidden är tre meter.
Vi rastar och badar i bassängen på samma
ställe som vi brukar där någon slängt ut
ett landskap runt asfalten. Tävling i kola
remsätning i bussen, en halv meter utan
hjälp av händerna i utslagstävling. Finalen
vinns av en snubbe från Linköping vid en
rastplats som har den vackraste behovsu
trättarvy vi sett.

På kvällen kommer vi till vandrarhemmet
och det visar sig att det i år stänger halv
tolv! Innehavaren mutas med 50DM så
han kommer och öppnar halv två för oss.
Ingen höjdarspelning på Shtzenfest, den

berömda tyska organisationen och plane
ringen bländar med sin frånvaro. Publiken
är inte lika bra som den brukar, inte får vi
högtalare heller, vi får hämta vår sångan
läggning.
Hawaii? ta buss 15 från Rådhuset!

På morgonen klockan sex firas Lissan och
Helena ut med rep från övervåningen ity
alla dörrar ut är låsta och alla fönster på
bottenvåningen igenspikade, brandskydd,
det ni! De skall hinna med tåget. Hela
dagen är fri och många går och handlar, i
Hannover finns det många affärer, och
mycket i dem. Somliga prövar faciliteter
na på festplatsen. Sista spelningen på
kvällen, det är trögt, publiken är seg och
det blir inga extranummer. Baletten och
de som vill får duscha och sedan åker vi

Torsdagssällskapet proudly presents:

Capri

Centralt beläget på Östermalm finner vi denna smått snobbiga pasta-restaurang. I en
mysigt stimmig miljö bjuder Capri på en smått exotisk lunchmeny i övre prisklassen,
strax under 60 riksdaler.
En aningen tankspridda servitörer serverar snabbt dagens meny. Svensk blygsamhet lö
nar sig inte. Ber man om lite smör så får man naturligtvis LITE smör!
Maten är "litet men gott, Werner" och ärtsoppa serveras ej på torsdagar...

Betyg: 4 tomma plånböcker.

hem.

Övrigt av intresse: totalkonsumtionen slår
faktiskt inte rekord i år. Nisse kör fort och
vi är hemma redan tjugo i två. Kul tum i
år också, fast vi kanske skall minska på
antalet platser att besöka nästa gång. Dag
ens dumt delades ut varje dag, men inget i
klass med Sanfrids fotoblixt förra året. A
fick hedersomnämnande varje dag utom
en, i år tappade hon inte BH:n i Hawaii,
bara underkjolarna i Can-Can. RUK
priset såg först ut att gå till G och H, men
deras blev så seriöst så det var R och M
som vann i stället.

Lillwall textade
Lissan bildade

För stinkomaner
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Gourmetspalten
Det har inkommit önskemål o m att Gourmetspalten ska fyllas med
recept på bra matlådemat. För att jag ska kunna göra det behöver
jag få hjälp med recept eftersom jag själv inte har någon erfarenhet
av matlådor. Skriv gärna ner några bra recept på en bit papper och
lägg det i Emissionens brevlåda. (Undertecknad förstår sig nämligen
inte på "mail" på datorerna.)
Under tiden som jag väntar på matlåde-ideer från er bjuder jag på
VITLÖK - älskad och hatad. Spalten i detta nummer är tillägnad
min fadder Sissi.

Uium sativum är en av de äldsta odla
de växterna. Den härstammar från Centra
lasien där den växer vild. Numera odlas
den i varma klimat över hela världen. Vit
löken har använts som krydda och medi
cin sedan urminnes tider. Växten är två
eller flerårig och själva löken har bakte
riedödande egenskaper. Den tillhör famil
jen liljeväxter och är släkt med den vanli
ga matlöken och prydnadsväxter som tul
pan, hyacint och liljekonvalj.
Löken ska förvaras torrt så att den inte
ruttnar eller möglar. Det bästa är att hänga
upp lökarna så att luft kan cirkulera runt
dem. Hela klyftor luktar inte så man kan
lugnt hänga lökarna hemma i köket utan
att vara rädd att de ska lukta.

När man lagar mat med vitlök måste man
vara försiktig så att den inte bränner vid
eftersom bränd vitlök snarare förvärrar än
förhöjer smaken. Om man steker t ex kött
med vitlök bör man tillsätta vitlöken mot
slutet av stekningen så att den helt enkelt
inte hinner brännas. Om man tycker att
vitlökssmaken är för skarp kan man för att
mildra smaken koka klyftorna innan man
använder dem. Man kan också plantera
några klyftor i en kruka med jord för att
sedan klippa av det som kommer upp.

För er som tycker att vitlök i maten är
mycket gott men undviker det för att sko
na omvärlden från lukten finns diverse
knep. Att de fungerar kan jag inte lova
men de kan väl vara värda ett försök. Att
man ska tugga på en kvist persilja för att
mildra lukten torde vara ganska känt.
Mindre känt är att man innan en vitlöks
måltid ska svälja en hel vitlöksklyfta för
att på det sättet få bort lukten.

Till närings- och kalorimedvetna kan jag
ge följande information: En vitlöksklyfta
består av små kvantiteter vatten, fett,
socker, cellulosa, pektin, växtslem, askå-

terstod, aska, peptider och proteiner. Den
innehåller mineraler som natrium, selen,
jod, kalium, järn, kalcium, fosfor, svavel,
zink, kväve, kobolt, krom, magnesium
och l,coppar. Här finns också vitaminerna
A, B och C och varje klyfta innehåller
mellan fem och sju kalorier. (Källa:En li
ten bolc om vitlök av Rosamond Richards
on, Informationsförlaget) Nu till recepten.

Vitlöksbröd

1 pain riche
75 g smör
1 klyfta vitlök
I msk hackad persilja
salt

Rör smöret mjukt. Skala och finhacka el
ler pressa vitlöken och blanda med saltet
och smöret. Blanda sist ner persiljan. Skär
brödet i tjocka skivor så att de hänger
samman i botten. Lägg vitlökssmöret i
skårorna och sätt in brödet 2-3 minuter i
ugnen i 250°. Servera genast.

Tjurfäktarens räkor
frysta räkor
curry
paprikapulver
pressad vitlök
olja

Tina och skala räkorna. Hetta upp oljan
tillsammans med curry, paprikapulvret
och vitlöken. (Akta så den inte bränner
vid.) Lägg i räkorna i oljan och fritera
dem ett par minuter så att de blir varma
och "krullar ihop sig". Servera med rostat
bröd.

Vitlökskrutonger

4 skivor vitt formbröd
50 g smör
2-3 vitlöksklyftor

salt

Rör smöret med pressad vitlök och smak
sätt med lite salt. Skär bort kanterna på
brödet och skär skivorna i tärningar. Stek
dem vackert bruna i vitlökssmöret. Serve
ras på sallad.

Vitlöksost

1 liter filmjölk
1/2 dl creme fraiche
2 msk lättmjölk
pressad vitlök
salt
peppar
hackad persilja efter smak
Värm långsamt, utan att röra i den, upp
filmjölk över svag värme tills den vasslar
sig. Den får inte koka. Häll upp massan i
en silduk eller ett kaffefilter. Låt vasslen
rinna av 5-6 timmar. Rör ostmassan slät
tillsammans med creme fraichen och
mjölken. Blanda ner kryddorna.

Vitlöksmusslor

musslor (konserverade)
smör
vitlök
persilja
formbröd

Rensa musslorna och lägg dem i en eld
fast portionsform. Smält en klick smör
och blanda i pressad vitlök. Häll smöret
över musslorna. Häll även på lite spad
från konservburken. Smula över vitt form
bröd och lägg på hackad persilja. Låt
musslorna bli varma och få lite färg i ug
nen, ca 200°, ca 10 min. Ät tillsammans
med vitt bröd.
Det sista receptet bör man nog akta sig för
om man räknar med att träffa folk de
närmaste dagarna. Det kan kanske vara
lämpligt att prova under tentaveckan eller
någon annan gång då man isolerar sig.
Man luktar garanterat illa efter följande
vitlökskur.

Mikrad vitlök

Tag en hel vitlök och stick hål på de klyf
tor man kommer åt utan att dela på löken.
"Mikra" ett par minuter tills den är mjuk.
Skala och doppa i smör.

Sofia
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The inhabitants of Egypt were called mummies. They lived in the Sarah Dessert and
traveled by Carnelot. The climate of the Sarah is such that the inhabitants have to live
elsewhere, so certain areas of the dessert are cultivated by irritation. The Egyptians built
the Pyramids in the shape of a huge triangular cube. The Pramids are a range of moun
tains between France and Spain.
Without the Greeks, we wouldn't have history. The Greeks invented three kinds of col
umns - Corinthian, Doric and Ironic. They also had myths. A myth is a female moth.
One myth says that the mother of Achilles dipped him in the River Stynx until he be
came intolerable. Achilles appears in "The Illiad", by Homer. Homer also wrote the
"Oddity," in which Penelope was the last hardship that Ulysses endured on his joumey.
Actually, Homer was not written by Homer but another man of that narne.

The Renaissance was an age in which more individuals felt the value of their human
being. Martin Luther was nailed to the church door at Wittenberg for selling papal in
dulgences. He died a horrible death, being excommunicated by a bull. It was the painter
Donatello's interest in the female nude that made him father of the Renaissance. It was
an age of great inventions and discoveries. Gutenberg invented the Bible. Sir Walter Ra
leigh is a historical figure because he invented cigarettes. Another important invention
was the circulation of blood. Sir Fancis Drake circumcised the world with a 100-foot
clipper.
Delegates from the original thirteen states formed the Contented Congress. Thomas Jef
ferson, a Virgin, and Benjamin Franklin were two singers of the Declaration of Inde
pendence. Franklin had gone to Boston carrying all his clothes in his pocket and a loaf
of bread under each ann. He invented electricity by rubbing cats backwards and de
clared "a horse divided against itself cannot stand." Frankling died in 1790 and is still
dead.
George Washington married Martha Curtis and in due time became the Father of Our
Country. Then the Constitution of the United States was adopted to secure domestic
hostility. Under the Constitution the people enjoyed the right to keep bare arms.
Meanwhile in Europe, the enlightenment was a reasonable time. Voltaire invented elec
tricity and also wrote a book called "Candy". Gravity was invented by Issac Walton. It
is·chiefly noticeable in the Autumn, when the apples are fälling off the trees.
Bach was the most famous composer in the world, and so was Handel. Handel was half
German, half Italian and half English. He was very !arge. Bach died from 1750 to the
present. Beethoven wrote music even though he was deaf. He was so deaf he wrote loud
music. He took long walks in the forest even when everyone was calling for him.
Beethoven expired in 1827 and later died for this.
The sun never set on the British Empire because the British Empire is in the East and
the sun sets in the West. Queen Victoria was the longest queen. She sat on a thom for
63 years. He reclining years and finally the end of her life were exemplatory of great
personality. Her death was the final event which ended ber reign.
The nineteenth century was a time of many great inventions and thoughts. The inven
tion of the stearnboat caused a network of rivers to spring up. Cyrus McCormick in
vented the McCormick Raper, which did the work of a hundred men. Samuels Morse
invented a code for telepathy. Louis Pastuer discovered a cure for rabbis. Charles Dar
win was a naturalist who wrote the "Organ of the Species". Madman Curie discovered
radium. And Karl Marx became one of the Marx Brothers.

Liten parlör
dessert = efterrätt
papal indulgences = påvliga förlustelser
circumcise = omskära
the = ?
soliloquy = samtal med sig själv
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En Kväll med Gardell ...

I mitten av oktober hade ett begränsat an
tal teknologer på Elektrosektionen f!löjlig
heten att se en av Svea Rikes bästa stand
up komiker, Jonas Gardell. En garanterat
mycket osvensk tillställning på konserthu
set.

Den stora mängden teve-freaks på KTH
(jag själv inräknad) har säkert inte kunnat
undgå det populära programmet "Släng
dig i brunnen" som sänds på en av de in
hemska kanalerna. Gardell har medverkat
som en av de mest frekventa gästerna Ett
av de få tillfällen under veckan då man
under en halvtimme kan slita sig från ka
belkanalerna.

Inte helt oväntat ser vi nu stjärnan Gardell
skina allt starkare. Den homosexuelle
Stockholms-killen, som själv har givit sig
titeln "riksfikus", har underhållit och
chockat svenska folket intensivt under de
senaste åren. Framför allt på betydligt
mindre ställen än konserthuset. En fart
fylld och fräck show erbjuds med lagom
mycket improvisation som gör att man

trots lokalens storlek får den sanna stand
up komedy känslan.

Jonas Gardell har en mycket osvensk och
utmanande komik med en tydlig marke
ring - och självdistans - till hans egna se
xuella läggning. Med ett minspel som får
självaste Mr Bean att verka normal håller
han oss på gränsen till skrattkramp under
99% av de två timmarna. Under ett par
minuter har han dock förmågan att vända
gapskratt till eftertanke då han reciterar en
dikt om AIDS. Mycket osvenskt, mycket
fräckt. Bra Jonas.

Jonas G avnjuts förmodligen bäst med en
stor stark i näven på ett mindre ställe än
konserthuset, där man varken kan väta
munnen för att om möjligt lindra kram
pen i ansiktsmuskulaturen eller släppa lös
lite av ens hämningar. Det kanske vore
något att genomföra på kåren? En helkväll
med Jonas Gardell, yes! Tack kulturatta
cherna på Elektro.

Markus Manninen, E89

Dricka Ju l
Ett hejdundrande dryckeslag i Röde
Orms anda!
På Kåren
fredagen 6/12
18.00

Flugsvamp och bärsärkagång!
Tvekamp!
48 väl gödda ollonsvin! "Utan öl? sade Toke hastigt.
Hur ska vi kunna talas vid
Mustigt mjöd!
utan öl?
Magdansöser!
Öl är vänners bästa vän."

Pris: 50 silvermynt. Biljetter säljes
av Valhall och klubbmästerierna
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Att vara, eller icke vara, det
är frågan !
eller

Vad finns i glassboxen ?
Glassförsäljningen har som de flesta vet
återupptagits. Försäjningen är dock fort
farande på försök. Vi på källeriet hoppas
att vi skall kunna fortsätta med denna
(cool:a) service. Därför uppmanar vi alla
att lägga rätt antal (summa) pengar i rätt
behållare. Var snäll och visa nOllan, var
nOllan skall lägga pengarna och framför
allt var nOllan skall ta glassen nOllan be
talt för.
Låt oss finna glass i glassboxen även i
fortsättningen!

Fe/fen, Källeriet
P S Glöm ej bort att det finns en läskauto
mat i Pelarsalen D.S.
P S 2 "Lars Vegas Trio" hade rätt. Stor
strut har bytt namn till Basun! D.S.2

AXEPT
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Besök på TRYCKERIET
Har du någonsin funderat på hur det går till att göra ett nummer av
Emissionen? Hur mycket slit, teknik och hantverk som ligger bakom
tidningen du nu har i handen. Hur mycket blod, svett och tårar? Var
inte rädd. Den här artikeln är inte tänkt att bli ett utkast av självöm
kan från oss emitteurers sida. Den ska handla om vad som sker från
det att vi lämnar ifrån oss originalen på tryckeriet tills dess att tid
ningen rullar ur pressarna med rykande färska nyheter.
n gång per år åker vi emitteurer på
studiebesök på tryckeriet för att få se hur
det går till när man trycker tidningen. Det
ökar förståelsen för hur vi skall sätta ihop
originalen. Dessutom passar vi på att visa
hur trevliga vi är att ha att göra med ge
nom att bjuda på tårta.
Här följer en beskrivning av vad vi fick
se.

Bakgrund
Emissionen gör vi numera på DECwrite,
det där desktop publishingprogrammet på

vaxarna som aldrig gör riktigt som man
vill. Med det framställs all originaltext
och med det sätts hela tidningen utom
bilderna som klistras in i efterhand.
Nästan samtliga bilder svettas fram i
Kncpps fotolabb (eller vad som nu finns
kvar av det efter diverse inbrott) varefter
de skickas till tryckeriet för rastrering.
Det är en fotografisk process varvid bild
erna överförs till svartvit rasterfilm. I den
representeras bildens gråskala av olika
stora svarta punkter. Det gör man efter
som tryckpressen inte kan hantera olika
mycket färg, den måste ha av eller på,

färg eller icke-färg.
Efter rastreringen av bilderna och färdig
ställandet av texterna samlas vi under en
svettig dag som ofta blir till ett svettigt
dygn för att klippa samman texter och
bilder till färdiga original för tidningssi
dor. Här heter universalverktygen DECw
rite, sax och RX-lim.

Till tryckeriet
Hur går det nu till härifrån? Jo, man tar
sin bunt original under armen och går
med stora kliv till tryckeriet, AXEPT AB.
Där träffar man ett gäng glada människor
som genast sätter igång och gör sitt bästa
för att en snygg tidning skall trilla ut i slu
tändan.
Det första som måste göras är att överföra
originalen till tryckplåtar. Detta är ett pill
göra som mer än något annat kan liknas
vid ett hantverk. Till sin hjälp har man en
maskin som ser ut som gamla tiders låd
kamera, fast stående på linsen och i jätte-
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format. Det är för övrigt samma maskin
som bilderna rastreras i. Med den fotogra
ferar man av originalen till negativ i skala
1:1.
När negativet är framkallat och klart skall
det genomgå en sista finputsning. Oön
skade ränder som skuggor av ditklistrade
bilder o dyl kan man ta bort genom att
helt sonika måla över dem eller skrapa
med skalpell. Slutligen lägger man negati
vet i full kontakt med en tryckplåt. Denna
är belagd med en fotokänslig emulsion
som vid belysning "bränns" fast i plåten.
När det hela är exponerat ett tag tar man
plåten och besprutar den med en speciell
hemlig vätska (starka misstankar förelig
ger om att det är vatten). Den oexpo�era
de emulsionen löses då upp och nnner
ned i slasken. Kvar blir de exponerade de
larna som är en positiv kopia av origina
let. Voila! En tryckplåt!
Det bör för ordningens skull påpekas att
tryckplåten inte ser ut som man normalt
tror att en tryckplåt skulle se ut. Gamla ti
ders blytyper är för länge sedan försvun
na. Idag är inte ens tryckplåtama i relief.
Istället har fotoemulsionen en färgattrahe
rande egenskap som är större än plåtens.
Vid rätt blandning av färg och fuktande
vatten fastnar färgen på emulsionen och
inte på plåten och överförs till papperet.
Helt magiskt!

Små tryckpressar
Nu gick vi händelserna i förväg en anin�.
Med sina färdiga tryckplåtar går man ull
tryckrummet. Här står två tryckpressar
och lite andra maskiner.
Jag måste ju säga hur förvånad jag blev
över hur små dessa pressar var. För mitt
inre hade jag sett sådana där stora monster
som man brukar se i gamla filmer, men så
var verkligen inte fallet Dom här nådde
endast en manshöjd över golvet och var
bara dryga metern långa. Det märks att
tekniken har gått framåt sedan trettiotalet.
Sidorna trycks i A3-format i önskad färg,
normal svart. Ibland händer det att Emis
sionen anser sig har råd med färgomslag
eller något annat lyxigt (absolut inte nu
när vi stå så nära konkursens brand man
kan komma utan att trilla ner). Då måste
man separera varje grundfärg för sig på
olika plåtar och låta sidorna gå genom
pressen fyra gånger. Dessuto� måste plå
tarna passas in så att de ohka färgerna
inte förskjuts i förhållande till varandra,
vilket måste ske med oerhörd precision.
Det man nu har är en bunt sidor på A3ark, tryckta på båda sidorna. Det ger fyra
tidningssidor per ark. Som mest kan
Emissionen tryckas i förtiosidorsnummer

En häftig maskin in action.
(häftmaskinen och emitteurernas arbets
vilja sätter gränser) vilket ger tio olika
A3-ark.

Häftigt
Med dessa går man till häftmaskinen som
helt automatiskt samlar ihop arken från
fack på ena sidan, buntar ihop dem på rätt
sätt, sätter två häftklamrar i ryggen, viker
ihop tidningen och spottar ut den i andra
ändan. Det går med en enorm hastighet,
åtminstone för en lekman.
Nu är det bara finputsningen kvar. Tid
ningssidorna sticker nämligen ut någon
centimeter i kanten och det lilla bihanget
måste klippas av. Detta är det absolut
tyngsta jobbet eftersom det måste göras
nästan helt manuellt. Tre exemplar åt
gången får plats i klippmaskinen och de
måste klippas två gånger för att bli jämna.

Slutligen...
...gick vi hem styrkta av kunskaper och
chokladtårta.

Michael

Tidningarna kan bara klippas tre åt
gången.

-..-...--...
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Namn & Nytt

Det ryktas att...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacob och Lotta har svårt att hitta medlemmar. Nyckeln var - svepskäl...
Konsulter ger förskönande råd...
Magnus Lindell inte skall ringa Ulf Strömgren 08/768 45 62
Man skall vara tyst som en mus...
Man pluggar bättre med benen isär...
Konglig Henrik kör med BP i tankarna
Cauchys medelvärdessats finns i envarren, AnnaRs, känn dig blåst.
Spelbögarnas förening har sammanträde i Macsalen.
Punkladdningar sitter på en sväryta.

Maria 'not ph' Persson
c/o Löfqvist
Karlavägen 28 I uppg.B
1 1 1431 Stockholm
tel. 08-6 1 1 30 14
meddelande: kylskåpet är nu lagat, så det
går åter att ställa in alla öl för kylning.
Anders Roxström
John Bergs plan 8 I 5tr
112 50 Stockholm
tel 08-695 03 6 1
Annika Johansson
Värtavägen 66 I 711
115 38 Stockholm
08-662 55 67

Don't take grounds for granted.
The usefulness of a specific type of ground as a point of referens depends
on the application characteristics of your particular circuit.
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Stefan Andersson
Forskarbacken 1 1 I 108
104 05 Stockholm
08-15 84 25
Karl Eke & Anna Hellberg
Apelbergsgatan 54 I 203
1 1 1 37 Stockholm
08- 24 13 26
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VI MÄNNISKOR ANVÄNDER
DET DECIMALA TALSYSTEMET
MED BAS 1 0. DEN MEST SIGNI
FIKANTA SIFFRAN STÅR TILL
VÄNSTER...

