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CHEQRD

Innehåll:
Sidan två ............................2

TET går bättre och bättre, dag för dag...
Hejsan ana eifä�.!!_illg�II älskare! Här är ett
nytt fräscht nummer att sätta tänderna i!
Undrar ni varför omslaget är gult? Jo,
det är ju påsk nu. (Nåja, om tre veckor i
alla fall.) Glad Påsk! Egentligen hade vi
tänkt göra ett riktigt påsknummer av nr
2-89, men det rann ut i sanden.
Jag hade tänkt fotografera tuppar och
höns till framsidan, och skära till bilden
äggformad osv osv... Men de för...de
hönsen for ju omkring som yra höns!
Hönsfarmaren i fråga tyckte att jag skulle
ha sövt hönsen llirst, med ett yxslag i
nacken eller dylikt. Då var tyvärr filmen
redan slut.
SMusK-Quonsem och avrättningen
kommer först i nästa nummer. I skrivande
stund är det en vecka till förstnämnda, och
om skaletten far omkring för mycket på
fredagens quonsert, vet jag i alla fall hur
jag ska få bra bilder på lördagen...
Jag vet inte om jag vill påstå att detta
nummer gått lättare bara för att jag sas
haft ett nummer i baken. Vågrörelseläran
period fem tog väl mycket tid. (Apropå
det, akvariet har haft besök av a fish called
lambda...) Dessutom var det funk-gasque
dagen innan vi klippte detta nummer.
Förresten, det är väl ingen som tvivlar på
att det är Patrik som ligger bakom den
artikeln... (se mittuppslag)
Till de bidragslämnare som hade lite
svårt med manusstoppdag vill jag meddela
att pga påsklov period sju, är manusstopp
till nr 3 en vecka senare, dvs i lovveckan
och inte i första veckan i läsperioden.
Nästa nummer kommer dock någon gång
i sista läsveckan som vanligt.
P.iftiiifi�(!.�n nr 2 1989 Årgång 24
Utgivningsdatum:

Ett snabbt nummer

Carl-Mikael :zetterling

Mats Bengtsson
Johan Enfeldt
Jan Grape
Bengt Håård
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Hans Sjöberg
Bengt Svantesson
Elton Vaxlund

Boktipset i detta nummer är illustrerad
med bilder från PRs eminenta Rymd-Pre.
Det var lika spejsat som Philip K Dicks
böcker. Bilderna togs llir övrigt av Patrik,
som lyckligtvis inte var lika utspejsad.
Apropå Rymdpret, så undrade Per
Willars oförstående vad en Pan-Galactic
Gargle Blaster är för något. The Hitch
hikers Guide to the Galaxy (av Dou
glas Adams) har följande att säga på
den punkten: The best drink in
existence is the Pan-Galactic
Gargle Blaster. The effect of
drinking a PGGB is like having
your brains srnashed out by a
slice of lernon wrapped round a
large gold brick.
Det påstods även att det skulle vara en
<!rink innehällande bla Tequila, och att den
skulle ha någon anknytning till amerikan
ska flygvapnet, eller nåt. Jag misstänker
att D. Adams fått id�en därifrån, eller
också är det vice versa. ( Vilket kom llirst,
hönan eller ägget?)
När jag ändå är inne på D. Adams,
saxar jag väl det här också. fritt från
radioserien:
- How does it feel to go through a matter
transference beam?
- As bad as being drunk.
- What's so bad about being drunk?
- Ask a glas of water!

Med vanlig halsnlng!

E-87
E-87
E-88
E-87
E-87
E-88
E-88
E -8 7
E-81
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0758/371 07
15 27 73
32 58 04
755 83 43
11 93 09
0756/320 62
91 77 66
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59.164

Adress:

P.ffiiiisi�11�11

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

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

1HS
100 44 STOCKHOLM

Nästa manusstopp onsdag 22 Mars.

Biider som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.

I !ff{ij.!!_i_a(!.�11 gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
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CHEFEN HAR ORDET!!
HEJSAN

Vid det här laget är terminen i full
gång. Alla har vi väl labbar som skall
förberedas, projekt som måste slutföras,
föreläsningar och övningar att gå på, kon
trollskrivningar att läsa till och sist men
inte minst, tentor att klara av. Och det
är bara skolarbetet!!!! Är det någon som
börjar svettas av påminnelsen? Då är det
hög tid att koppla av med något trevligt!
Vad sägs om att åka till Västerås på Gurk
agasque?
Våra "kollegor" i Västerås har haft
den goda ideen att bjuda till fest. Det har
talatc, mycket om 'att förbättra kontakterna
mellan Västerås och KTH. Bland annat
har vi i Stockholm tyckt att det vore kul
att åka och se hur de har det i Västeås, och
detta initiativ är verkligen en rolig variant
på "studiebesök". Den 15 mars går kalaset
av sta peln.

När du har denna tidning i din hand
har en valberedning utsetts av SM. I
den ingår jag själv (enligt stadgan) och
några ännu okända personer. Vi skall ar
beta med att få fram kandidater till de
olika funktionärsposterna som skall väljas
på maj-SM. Är du intresserad av någon
av posterna, tveka inte, anmäl ditt in
tresse! Jag kommer att sätta upp infor
mation och "Jag VillKandidera-lappar" på
anslagstavlan i Tolvan. Varför i all världen
skulle man då kunna tänka sig att bli funk
tionär? Jo, för det är skoj! Man får nya
kamrater och emellanåt även lite nya kun
skaper. Att ha kamrater är trevligt. Det
är dessutom bra för studierna. Ju fler
kamrater man har dessto större är chansen
att hitta någon som har gått just den där
kursen som du nu sitter och sliter ditt hår
i förtvivlan över. I bästa fall kan du då få
hjälp och i annat fall åtminstone någons
sympatier.

0

Som sagt, vi har alla en del att göra
och det får till följd att tiden tycks rusa
iväg. En trevlig följd av detta är att
det snart är dags att köra igång med
vårbalsförberedelserna. För ettan kan jag
berätta att vi på sektionen firar in vårt nya
år med bal på valborgsmässoaftonen och
fest i dagarna tre. Vi bjuder in gäster från
andra skolor och brukar för dem ha en
liten busig mottagning. Till allt detta är
alla välkomna att delta och att hjälpa till.
Mer information kommer!

0

HEBEJ PABA EBER

'•

Vi är roliga! Tur är kul! Kultur! Det
kan vi, inga brukar vara så roliga som
vi. Denna termin har vi hittat på många
spebexiga saker. Vill ni veta vad?

* 24/2

SMusK-quonsert å Gamla musi
kaliska Akademien, tbrkör i 12:an
(Bll,LIG BIRA < < < PR).

* Speciellt supethemligt,

olagligt arr. i
Svarta Rummet under Presqutt den 3/3.

* Teater den 16/3, subupeberseriöst. ''Lång
dags färd mot natt" med Jarl Kulle å
Dramatiska teatern.

* För Er som missade Kårspexet i höstas
kommer en ny chans, torsdagen den
6/4. Intresserade skriver upp sig på
lista medelibums i 12:an, på KULT
TAVLAN.

Ytterligare arrangemang är på G, med
delas i nästa Emission samt på KULT
TAVLAN i 12:an.
KULTUR ÄR KULT, ha det så bra!
Kulturattache
Kulting
Kulting

3
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Sara
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MALDIVERNA, HAWAII ELLER
••
•••
TONGAOARNA I SOMMAR ?f?

(SNOORD)

Det finns många som drömmer om att
besöka dessa exotiska platser. Jag vet
inga bra knep på hur man kan finansiera
en sådan resa, däremot vet jag hur man
får sig en gratis middag till livs. Gå på
nästa studienämndsmöte! ! ! På det senaste
mötet valdes en ny kock, Patrik Hellberg
E-88. Han kommer tillsammans med
sina kamrater i årets gourmetnOllegrupp
att se till att alla blir mätta och belåtna
på studienämndsmötena framöver. De
lagar gärna mat även till dig på nästa
studienämndsmöte som är den 14/3. Väl
mött då!

presenterade ett utlåtande om hur kursen
genomfördes förra våren. Som en följd
av detta utlåtande tillsattes en planer
ingsgrupp där teknologer och represen
tanter från linjenämnden och institutio
nen ingår. Vi skall gemensamt försöka
ffirbättra kursen tills den ges nu i vår.
Läs mer om detta längre fram i artikeln.

t>

Här föjer en sammanfattning av vad som
hänt sen sist.

Linjenämndsmötet 26/1

Linjenämnden har det övergripande an
svaret för linjen. Här beslutas hur elek
troutbildningen skall se ut. En tredjedel
av nämndens ledamöter är teknologer. Här
sitter även representanter från näringslivet
och lärarkåren med.
t>

t>

t>

Praktikregler
Vi fastställde de praktikregler som gäller
ffir dem som börjar till hösten. Vi som
redan går här berörs alltså inte av de
nya reglerna. I studiehandboken kan
du läsa om vilka regler som gäller nu.
Enligt de nya reglerna måste en viss
del av praktiken vara miljöpraktik. Nu
kan man göra all praktik som elpraktik.
Dessutom kommer programmering och
ingenjörsmässigt arbete att godkännas i
högre grad.

Dispensregler
Vi hade en livlig diskussion vad gäller
vilka regler som skall gälla angående
dispenser vid byte mellan olika linjer
eller högskolor och för utländska stu
denter. Frågan bordlades, har du åsikter
i denna fråga så prata med någon av oss
som sitter med i linjenämnden.
lndustr lell ekonomi och organisation
Den arbetsgrupp som tillsattes i höstas

t>

Kista (Electrum)
Som ni vet bedrivs en del undervis
ning ute i Kista . Linjenämnden till
satte en arbetsgrupp som skall se över
verksamheten i Kista sett ur kort- och
långsiktigt perspektiv. Har du åsikter,
detta gäller främst er i fyran som läst
där, så prata med Johan Enfeldt E-87,
som sitter med i arbetsgruppen. Han
vill gärna höra dina åsikter!

Övrigt
Dessutom diskuterade vi de stora ned
skärningarna i K1H's anslag som gjorts
i årets budgetförslag. Man har sku
rit ner anslagen med 2% men pga in
dragningar på andra håll (tex subven
tionerna till kårrestaurangen) kan det bli
nedskärningar på upp till 4.7%. Detta är
väldigt mycket och kommer att märkas
ordentligt!
Vi fastställde även ny lär- och tim
plan för Elda-utbildningen. Detta är en
tvåårig utbildning förlagd i Kista.
Vi diskuterade också den framtida or
ganisationen mm av forskningen inom
plasmafysik.

Fedy-Konferens

Helgen den 26:e - 29:e januari var det
FEDY- konferens i Linköping. Elektros
representanter där var Robert Ekengren
och Johan Enfeldt. Vad man diskuterade
där kan du läsa på annan plats i denna
tidning.

Studienämndsmötet 14/2

Förutom ny kock valde vi Åsa Danielsson
E-87 till ny KNORR. Framöver är det hon

4

som skall se till att kursnämndsverksam
heten fungerar bra. Är det problem med
en kurs så prata med henne så hjälper
hon gärna till med att försöka få bort
misshälligheterna.
Vi diskuterade om vi skulle försöka
få till stånd en frivillig lödlab för nollan
till hösten. Detta för att de som ej har
lött förut skall vara mer förberedda inför
labama i aktiva kretselement. Vi kom
dock fram till att istället E-lab skulle
presentera sig och erbjuda dem som vill
pröva på lödning att göra detta i deras regi.
Vi diskuterade också om studienämn
den ska.Il verka för att man i vissa kurser
skall lägga någon laboration efter tenta
men för att den teoretiska bakgrunden
skall ha hunnits gått igenom. Vi enades
om att om en laboration läggs efter tenta
men så skall hela årskursen göra den då.
Tentamen skall då ej innehålla problem
med allt för stor koppling till den labo
rationen. Det finns även organisatoriska
aspekter på när laborationerna kan läggas.
Den grupp som gått igenom vilka
krav som kan ställas på en kurs pre
senterade sitt resultat. Vi kommer att
tas upp detta på nästa linjenämndsmöte.
Förslagen till kurskrav finns även anslagna
på studienämndens anslagstavla. Läs och
kom med åsikter! I

Industriell Ekonomi och
Organisation

Den planeringsgrupp som tillsattes av lin
jenämnden har träffats och diskuterat vilka
förändringar av kursen som skall göras
inför det att kursen ges nu i vår. Här är
något av vad som kommer att ske:

Mängden kurslitteraturen kommer att min
skas. En bok och ett artikelkompendium
har utgått. Detta gör att kostnaden för
kurslitteraturen minskar en hel del.

Från institutionens sida är man medveten
om att tentamina ej varit bra och man
kommer att förltndra dessa till en del.

effiissiöimfi
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Kursuppläggningen kommer att ändras och
kursinnehållet att minskas på vissa områd
en.
Det kommer att hållas ännu ett möte
. efter Emissionens manusstopp varför jag
kommer att sätta upp mer information på
studienämndens anslagstavla i tolvan.
Allt detta sammantaget gör a_tt jag
rekommenderar alla er i tvåan, även er
i trean som ej tagit kursen, att följa
undervisningen. Kursen kommer att bli
bättre!

Höstterminen 1989

Hlistterminen I QR9 kommer att börja den
11:e september. Detta är ganska sent. Vid
jul k9mmmer det därför att se ut så här:

Hej teknolog

Vid det här laget (när du läser detta alltså)
är det kanske lite sent att påminna om sista
ansökningsdag för IAESTE-praktik. som är
Mån 18/12 undervisning
28/2 (poststämplat då räcker). Har man
Tis 19/12 undervisningfri dag
lyckats
få in sin ansökan i tid kan det vara
Ons 20/12 tentamensdag
tid
att
se
över finansieringsmöjlighetema
Tors 21/12 tentamensdag
för den eftertraktade resan. Vi har, som
Fre 22/12 tentamensdag
du redan vet (?), en pärm med stipender
Vi kommer alltså inte att ha en tentavecka som man kan komma upp och botanisera
i vanlig mening. Eventuellt blir det ak i. Något liknande, fast bättre, finns på
tuellt att flytta någon tentamen som lig studieutskottet (SU) på kåren. Linjen har
ger före jul till efter nyår, strax innan tidigare år haft en pott intemationaliser
vårterminen börjar.
ingsmedel som man kunnat söka pengar
Jag hoppas att livet går varligt fram från. I nuvarande budgetläge är det lite
med er och att vi ses på nästa studienämnds osäkert om det blir några sådana pengar
möte.
i år men sista ansökningsdag är i allafall
satt till 21/3. Helt säkert är att den som
Kram
inte söker inte får några pengar.
eder SNO (studienämndsordförande)
Ni som går i 3:an har säkert börjat
fundera
så smått på valet av inriktning
Lena Helge
och börjat fråga ut äldre teknologer osv.
Avslutningsvis en lånad sanning:
I början av mars kommer vi att ha val
broschyrer med aktuell och adekvat infor
"Att vilja är att leva. Men att bara vilja
mation om inriktningar, kurser och val
leva är början till död."
förfarande. Dessutom är det dags att leta
fram studiehandboken vilken är ett prak
tiskt hjälpmedel när man skall välja. Ons
dageftermiddagarna i period 7 är avsatta
för information inför valet. Här kan vi
kanske passa på att servera några praktiska
tips på saker man brukar glömma att tänka
på.

----------------1

Arkivarien
inforJDerar

'•

föreläsningarna så det blir ändå mera att
läsa in per vecka.
När du gjort dessa kontroller kanske
du finner att du bör spara en kurs från
period 4 och lägga in en kurs i period
2. Se då till att det inte blir några
problem med förkunskapskrav till andra
kurser... Som du märker får du kanske
redan nu börja snegla på vad du vill
göra sista terminen för att få ihop en
bra läro- och timplan (LoT är uppritade
årskursvis i studiehandboken). Nog om
detta tillsvidare.
Planeringen av nästa år underlättas måhän
da av följande information.
Septemberperioden börjar 28:E augusti
period 1 börjar 11:e september
Sista tentan före jul är 22:a december
Jul-omtentaperioden börjar 8:e januari
Period 5 b�rjar 16:e januari
Påsklovet ligger direkt efter period 7 och
börjar 10:e april
Påsk-omtentaperioden börjar 17 :e april
Period 8 börjar 24:e april
Sista tentan för sommaren är 3 :e juni.

Har du tänkt på att man kan gnälla på sin
studievägledare ? Det är ofta svårt för
- Försök att sprida tentorna så jämnt oss att avgöra om du tycker att vi gör
Numera finns det en tentakalender. Den
som möjligt över året (i valbroschyren ett bra jobb. Därför är vi intresserade
är främst avsedd för er som av någon
(ser du i vilken period respektive tenta av att få veta, vad du tycker är bra eller
anledning inte har lust att vänta på or
ligger). Kom ihåg att en 5-poängs tenta dåligt och vad du skulle vilja få ut av
dinarie tentamenstillfälle. För att denna
vanligen är jobbigare än en 2-poängare oss. Detta kan innebära personlig kritik
skall fungera som avsetts krävs följande:
och därför hellre behöver vara ensam.
på någon av oss lika gärna som kritik på
DU som har begärt en tenta på någon - Vissa perioder brukar bli jobbigare än verksamheten i stort. Ett bra sätt att ge
andra. Kontrollera hur många labbar du kritik är att skriva några rader och lägga
institution, var snäll och skriv upp denna
får (per vecka) i varje period.
i vår brevlåda. Vill man vara anonym
på kalendern, så att även andra teknologer
kan
man skriva ut kritiken på skrivare och
har chans att ta denna tenta.(Skriv typ, tid, - Titta hur många timmar föreläsning och
låta
bli att underteckna. På det här sättet
plats på rätt datum).
övning du får för varje period. Ett
hoppas
vi få någon grund att utveckla vår
riktvärde är att mer än 30 timmar i
Tentakalendern är uppsatt vid arldvets plats
verksamhet på.
veckan
börjar
bli
jobbigt
för
genomsnitts
i kopiatorrummet.Där finns även ett ordi
Ture. Du kanske resonerar som så att Ha det bra!
narie tentamensschema.
du inte går på alla föreläsningar och
StudlevägledarnE
Eder Arkivarie,
därför inte får så jobbigt. Kom då
ihåg att kursen fortskrider i takt med
Thomas
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FLYTT !
Den närmar sig med stormsteg
nu, och aiftisriimmn tyckte att det
kunde vara hög tid att börja reda
ut begreppen. Elektros studierek
tor Johan Fehrman blev den för
ste vi tog kontakt med i frågan.

Bakgrund

Sen ett par år har det pratats om att bygga
nya E-hus vid KTH, men det har stupat på
byggstopp och brist på pengar. Den obser
vante har emellertid sett att det sen i höstas
pågått ett bygge mitt emot lantmäteri, och
det är det första E-huset. I årets budget
proposition kom dessutom pengar till yt
terligare 2 hus. Egentligen ett plus en
tillbyggnad till det första innehållande en
restaurang. Det första huset är tänkt att
vara inflyttningsklart kring årsskiftet 89/
90, troligen våren då kan man tänka. Då
börjar elektro flytta. Först iväg blir Elmät
och TET följda av TdE när ytterligare lo
kaler blir färdiga.

Undervisning etc.

Vad kommer då vi att märka av det
llirsta huset? Där inryms förutom rena
institutionslokaler lablokaler för Elmät, I
st föreläsningssal för ca 270 pers samt ett
tiotal övningssalar. Alltså inte helt olika
den bestyckning vi har kring borggården
idag. Det andra huset kommer att in
rymma ungefär samma sorts lokaler då
det står klart nån gång 90/91 och då skall
också restaurangtillbyggnaden vara färdig.
Det är ännu svårt att säga vilka kurser
som skall gå i vilka lokaler och när det
isäfall kommer att komma igång. Lokaler
na här står ju kvar och det är naturligtvis
inte osannolikt att institutionerna i de nya
husen kommer att bedriva sin undervis
ning där, men hur det blir med matte
och annat är svårare att säga. Lokalerna
kring borggården skall rustas upp för att
bli till drägligare arbetsmiljöer för olika i
nuläget ganska trångbodda istitutioner från
olika håll. Kvar blir också TDS, TTT &
Mikrovåg.
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Lantmäteri

Elevutrymmen

Hur blir det med rekreationsutrymmen för
oss undrar man lite oroligt. I de nya
husen finns planerat ett elevutrymme med
kök/pentry och sen skall det också bli
uppehållsytor typ Sing-sing. Glädjande är
att det tycks finnas möjligheter för Tolvan
att leva kvar på Osquars Backe. Inget
är bestämt men det är svårt att tänka sig
någon annan användning av utrymmet...
Det är såvitt jag hittils kunnat utröna inte
tänkt att några nya lokaler skall ersätta
tolvan och inte heller att tolvan skall bort,
men det är säkert läge att vi tar och
bevakar våra intressen på området.

Var?

Husen kommer att ligga (som ni ser på
kartan) uppe på kullen bakom "huset med
skorsstenen" mittemot Lantmäteri. Till
nästa nummer hoppas eiftiä!immn att kunna
presentera utilirligare material om hur det
hela kommer att ta sig ut och kanske
kommer vi också att ha provgått sträckan.
Redan nu kan vi avslöja att husen kommer
att byggas i gult tegel för att smälta in
bland de redan befintliga byggnaderna.
För eifääSiR�B!J

Johan
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Uffers omdömen
Här får ni veta vad jag tycker om några
kurser jag gått det senaste året, hoppas att
det kanske kan krångla till valet för er i
3:an. OBS! Alla synpunkter och omdömen

är helt personliga och saknar förankring
hos andra teknologer eller Elektros Stu
dienämnd OBS!

RADIOTEKNIK

En kurs som skall ge en översikt i ra
dioteknik, den handlar om radio, tv, radar,
NMT mm. Man får se lite olika appa
rater och antenner (på bild) och exempel
på både sändare och mottagare.
Den som gåttT4 känner kanske igen kurs
boken Nya Telekomunikation 4.

+ Ger god inblick i ämnet för den oin
vigde.
+ Inte särskilt tung tenta.
- Ganska träliga föreläsningar med my
cket bilder.
- Dyr gymnasiebok som inte ger någon
djup insikt.
Slutomdöme: Vill du veta lite om radio
? Gå kursen men vänta dig inga stordåd.
Betyg: 2
Tips: Utmärkt läsa-in-över-sommaren-ko
rs, skaffa fram lite ex-tentor så förstår du
vad det handlar om.

SMADATORELEKTRONIK HOGNIVASPRAK
0

+ Bra föreläsningar och övningar.
+ Välskrivet och billigt kompendium
- Labbarna kunde vara bättre (det kanske
dom redan är ?).
Slutomdöme: Typisk TTT-kurs: Raka
rör, ganska mycket matte, inga konstig
heter, pålitlig tenta.
Betyg: 4+
Tips: Försök inte att läsa in kursen
tentaveckan.
Om

X(f) • 0
x ( t)

•

för

"

Bygg en grej till en persondator, så enkelt
är det. En kurs där man får göra något
praktiskt och skriva en rapport. Två
ovanliga saker på Elektro. Man får själv
välja projekt så här kan man fflrverldiga
sina drömmar.
Kursen ges 2 gånger per år.

+
+

Kul att bygga något eget.
Nyttigt att Skriva rapport.
+ Gästföreläsningar och studiebesök.
+ Man lär sig hur en PC-datan fungerar.
- Projekten kan svälla ut i tiden.
Slutomdöme: Ovanlig och trevlig kurs
med mycket tid i labbet.
Betyg: 5
Tips: Välj projekt efter fönnåga.

Tyckte du om linjära system ? Då är detta
kanske kursen för dig, Kåre Mossberg lär
dig göra filter på många olika sätt. En
tillämpad kurs med mycket tabeller och
kanske inte alltid full förståelse.

+ Man lär sig fömodligen allt om filter.
+ Hyfsade föreläsningar och böcker.

- Lite väl mycket ''kokbok" ibland.
Slutomdöme: Trevlig kurs om man vill
lära sig lite om filter eller inte har så
mycket annat att göra.
Betyg: 4
Tips: Var utvilad inför labbarna.

IfI

>

l
2!

gäller

00

X (nT) • sin [ 1r ( t-nT) /T)
l
1T (t-nt)/T
n::::-uo

Samplingsteoremet saxat ur Bestsellern "Signalteori" av Ragnar Ottoson.

8

0

+
+

Det här är faktiskt en rolig kurs .
Vad man än skall göra när man blir stor
är det bra att kunna programera.
- Den som kan pascal bra lär sig inte så
mycket nytt.
- Hög Tid/poäng kvot.
Slutomdöme: En bra kurs för dig som
vill lära sig att programera.
Betyg: 4

iw111
��
; 11�
{?�
ANALOGA OCH
DIGITALA FILTE.R

0

Om du vill bota din tenninalångest skall
du gå högnivåspråk, här lär man sig att
programera Pascal om man inte kunde
det förut. Man behöver inte alls vara en
inbiten hacker för att trivas, snarare tvärt
om. I kursen ingår ett godtyckligt stort
projekt som görs i grupp >2 pers.

Relästation

SIGNALTEORI

Precis som titeln antyder handlar kursen
om hur man matematiskt behandlar olika
signaler. Matstat, Z- och Fouriertrans
former kryper fram igen. Trots all matten
får man ändå en viss känsla av tillämpning
ibland.

·

Stämningsbild från
radiotekniken.
Larmsändare

Tips: Se till att ha så lite som möjligt
att göra under den perioden som projektet
skall avslutas. Vill du se ett högnivåprojekt
så skriv då :
>EX <LARSS006 > NUTINST och sedan
>NUT

TELESYSTEM och
TILLFÖRLITLIGHETS
OCH KÖTEORI

De här kurserna är nya och har uppstått ur
resterna av den gamla telesystemkursen.
Därför kan (och vill) jag inte sätta något
betyg, den gamla kursen var i alla fall inte
någon succ� så det blir säkert bättre nästa
gång.
Betyg?
Om ni vill veta när och på vilken in
riktning kurserna går så titta på ESN:s
anslagstavla utanför· E l , eller fråga Stvle,
de borde veta vid det här laget.
Testpatrull: UFFE RYDIN

ps. Jag vet att det bara är tele och
datorkurser, men det finns många andra
bra inriktningar också. ds.

Framtidens vyer,
rymdålderns tekn i k
llll) Televerket
.-'-...

�"' Radio

Ring

��; Åke Nöjd, 08-707 47 1 4
Nils Tullbrink, 08-707 4945

effiissiiffioo
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Elektros utpost i verlcligheten, Electrum,
står färdig ute i Kista och verksamheten
började komma igång redan för ett år
sen. Det har nu blivit dags att ta itu
med den mera långsiktiga planeringen av
hur denna resurs skall utnyttjas. Det
vill säga vilka kurser som skall gå där
ute, vilka inriktningar som eventuellt skall
förläggas dit, hur den avsedda kontakten
industri-utbildning-forskning skall uppnås
och hur kommunikationsproblemet skall
lösas. (Såväl för människor & brev som
för datorkraft) Eller skall kanske lokalerna
hellre utnyttjas till något annat, som ELDA,
uppdragsutbildning, el.ler forskning? Det
som står till förfogande för vår del är
förutom lab- & konstruktionsutrymmen
ffir närvarande 2 st övningssalar och 5
st terminalsalar med ca 40 datorer mod
ell PC och knappt 20 arbetsstationer av
varierande fabrikat. Datorerna är emeller
tid avsedda att användas också av de andra
utbildningarna i Kista.
På något sätt måste detta redas ut
och Linjenämnden har därför tillsatt en
grupp som skall titta på bland annat dessa
frågeställningar. I den gruppen sitter jag
med som teknologrepresentant, alltså för
att bevaka 'våra' intressen. Har Du gått
någon kurs där? Hur var det? Vad vill Vi
ha ut av anläggningen?
Tyck till om vad Electrum skall utnyt
tjas till, och hur man skall göra för att det
skall bli så drägligt som möjligt för oss.
Leta rätt på mig eller ring, lägg en lapp i
studienämndens brevlåda eller kom på ett
ESN-möte!
Johan Enfeldt, E87
08-152773
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Hej alla glada Elek
triker och andra!
Denna gång är
SMusK-spalten
ganska kort, bero
ende på att under
tecknad har varit
rätt upptagen. infiSr
den stora VÅR-QONSERTEN, vilken jag
hoppas att alla går och ser/gick och såg.
(Jag vet ej när detta nummer kommer ut.)
Vi har sedan sist bl.a. tillbringat
en helg i Åre, med skidåkning och spo
radiskt jam-spelande. Alla var glada utom
möjligtvis barmästaren, som inte fick håva
in så mycket pengar som vanligt. Åre
hade nämligen inför vårt besök planterat
ut s.k. barfläckar i backarna.
På vår Squtt-spelning (som för övrigt
var en av de roligaste i år) framfördes
musik uppblandad med oändligt fyndiga
JAS-vitsar. Dessutom kunde den upp
märksamme då och då mellan låtarna
höra, huru kompsektionen liksom gav sig
iväg på små utflykter. Det, mina vänner,
var några exempel ur KOMPSKOLAN
1:s vildvuxna fauna. KOMPSKOLAN l
är ett instruktionsband för kompmusiker,
med en mängd olika musikaliska stilar
representerade, inspelat av SMusK:s väl
meriterade kompsektion. Ze Beguine, Oas
Reggaye, Speed Metal - allt finns med!
Du som alltid har velat ackompanjera
ditt eget sjungande - nu har du chansen!
Skaffa KOMPSKOLAN 1 !
Framöver stundar en och annan Tenta
pubspelning och diverse festdito. Dagarna
efter Qonserten ämnar vi dock bara VILA.

Nr 2-89

Smuskspalten

Hjulben.ta - eller bara runda under fötterna?

MÅNADENS MEST PUERILA
JAS-VITS:
Det ryktas att försvaret har en ny flyg
planstyp på gång. Den går under arbets
namnet Bomb-Attack-Jakt-Spaning...

HA BRA i det äckliga vårvädret
tycker

Fanstyg : SMusKs version!

er Ludwlg C

*) 1fr du intresserad av KOMPSKVLAN 1 · kontakta övertecknad!

Du E-teknolog
Vi behöver dig, du E-teknolog, med ett förflutet inom elektronikbran
schen. Vi har ärlig avsikter och hoppas att dina kontakter kan komplettara
våra så att Elab även i framtiden kan få databöcker och komponenter av
vänligt sinnade företag. Tveka inte att kontakta oss för ett berikande
samtal. Våra intressen är de mesta och med lite tur kan dina erfarenheter
tillföra vår relation något extra.
Svar till : Fasta Förbindelser, eller Goda Kontakter , Mail ELAB

11

TACK!

Jan-Ove RSr att du ställde upp med
din SAAB och körde och hämtade
siili��i��n 1-89.
BELLMAN.

effiiäfiiimeå
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15.30 vibrerade luften utanför tolvan (av
avgaserna från bussen) och väntan var
spänd. Snart var bussen och resenärerna
ordentligt packade och alla väntade på
avfärden. Reseledarna var inte sena att
förse oss med högklassig underhålling i
form av video a la film, info om resmålet
med mera tugg. Mot sunt förnuft käkade
vi sura hamburgare p å ett dynghak.

Vid framkomsten inkvarterades vi i 10bäddars lyx.lägenheter vilket gick snabbt
eftersom Bananabaren (raiselighter tänkte
på allt!!!) öppnat kort efter framkomsten
till stugbyn. Stuga 106 med bar och raise
lighter utgjorde gemensamhetsepicentrum
dit alla alltid var välkomna på ett ishock
eygame eller en slående spikduell;

En mycket populär aktivitet.

Det bär uppför...

g:ac,a::;:c m::;:;acga:wnccc::::�caama2::::a::::a:::o::cQ:;c::
I
�

ii

VDN-fakta

II �i::r �! :��
I
J
!
{
{
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Bananabaren

ms�r�
�er

Öppet:

Personal:
....
v�pac.:

I
I

�

�
även toast
Dygnet runt,
konslant bappy hour I1
Snygg
t.
UnI"1m1te
· d
il

i

I

Raiselighter Anders och Robert delar ut tröjor.

�.«iOl'Mo:0::0::::::::02�:o:«..-..»»»»»-�n.:..v�y.,oo.y.M«..»j
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SKIDAKARTAJM !

Nästa dag var det dags för skidåkningen,
men var var snön??? I backen förstås,
var trodde ni? I Varglyan fanns schysst
frukost, men var var gröten??? Liftarna
gick som vanligt uppåt, så snart hade vi
äntrat toppen och kastat oss ut i backarna.
Trots utebliven pistvisning lyckades alla ta
sig tillbaka på egen hand till After Skin vid
den eminenta Bananabaren (raj raj trångt
trångt) där det rådde konstant ha ppy hour.
Priserna var schyssta till skillnad från Var
glyans happy hourpris 39 SEK, ordinarie
41 SEK. Efter suverän bastu (läs torkskåp)
var alla hungriga och åkte bussige Bengts
buss till middagen. Vid restaurangen fick
vi rabatt på garderobsavgiften som egentli
gen var åtta kronor till teknologpriset fem
kronor.
Benke mitt uppe

13

i en spikduell.

efrussiffl
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TJOFADDERITTAN...

Kvällens givna höj,unkt var limbotäv
lingen a la Sjöberg- . Ingångshöjden var
utslagsgivande 1.90 och kön ringlade lång
genom hela huset. Intresset var stort. I
takt med musiken dömde enväldige do
maren och raiselighter Robban bort de
som inte höll måttet. Till slut återstod en
dast en deltagare tillika vinnare Pär An
derssqn som hade understigit den smått
fenomenala höjden ett värmeelement. En
elektrisk korkskruv med tillbehör var första
pris.

LIMBO-KUNGEN

14
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SAFARI?

f.ffaggan hissades, det var dags för SKI
SAFARI-EXTREM. Sju lag jagade ivrigt
genom liftsystemet, den raska takten min
skade dock i takt med vädret. Efter
flera timmars sakletande, pulkåkande och
TP:ande, konvergerade de tävlande mot ,
värdshuset vilket inte tog någon garderob
savgift dagtid. Vid middagens besök lite
senare lurade vi dock dörrvakten eftersom
alla lämnat kvar ytterklädema i Benkes
buss.

-

SATURDAY NIGHT...

På kvällen var det disco. För den hutlösa
inträdesavgiften bjöds man på levande
musik, dunkande musik och ett kasino.
Bussige Benke fixade mobil transport hem
till efterköret i bananabaren. Trots tappra
försök till bartömning blev dricka kvar (se
VON-fakta).

SISTA DAGEN

Vid tolvtiden var det stor uppställning i
backen för fotografering. Diverse lika
och olika figurer (grekiska bokstäver lir
svårt) bildades medan fotograferna sprang
omkring. Därefter blev det hemfärd till
stugan för packning.

På hemvägen stannade vi vid Bondasgården
för att äta middag. Middagen var hemla
gad och den bästa under hela resan.
Två videos senare återsåg vi kära tolvan
igen.

Denna resa hade icke blivit vad den blev
(alldeles förtritfflig, synd om alla som inte
var med) utan raiselighter Anders Lundell,
Robert Jona och sponsorer.

Text & bild:
Jarkko, Kenneth & Peter
(i våldsamt samarbete).

[-flaggan i topp.

Även mindre begripliga aktiviteter förekom.

15
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Arets höjdpunkt
Nu missade ni något, grabbar! Char
lotte AdMn, Christina Weckman, Cecilia
Sandell, Eva Preveus och Cecilia Gustafs
son ( fem årgångars FEST ) anordnade en
ost- och vinkväll som hette duga för VIP:s,
dvs. Elektros tjejer.

Vinet och osten var av den bästa
årgång, stämningen var hög och sångerna
( med mindre schtompa men mer melodi
än annars ) höjde den ytterligare.

En av arrangörerna.

""Anna Odelius och Charlotte Adlen
visade bilder från studieresan, destination
Sovjet, och vi fick bla. lära oss att "bol
sjos" rätt översatt betyder '' bärskiosk",
samt att ,;, extraknäcker som reseledare.

Olr!

Framemot kvällen fick vi besök av
fyra skönsjungande ynglingar under nam
net Audio Quattro. Det var femte året i
rad som gästerna vid dammiddagen fick
avnjuta sång likt kolibriernas på julafton.
Summa summanun var kvällen my
cket trevlig, och vi ser redan fram emot
nästa års höjdpunkt...

Torr i strupen, eller... ?

Eva och Blenda E-88

16

KRAFTI A VAUER
VATTENFALL
Il

Personalavdelningen
tel 08-739 5000

Nr 2-89

SM
Sent som fan skrivs denna spalt om Kongl.
E-sektionens Februari-SM u.n.å. 100001.
I förväg såg det ut att kunna bli en gan
ska smidig bit med undantag för diskussio
nen om RpB.
Till att börja med sköts styrelsens re
visionsberättelse fram till senare extra SM,
då revisorerna inte hunnit slutföra revisio
nen. Däremot beviljades Bilen. Emissionen,
Skaenderiet .och Förfadderiet ansvarsfrihet.
Här noterades att bussen inte fått in så myck
et pengar som man hoppats och att Emissio
nen blivit allt mer självbärande.
Vidare rapporterades SRKA-88's revi
sor befinna sig i brasilien medan SRKB-87's
revisor (samme man som befann sig på Nya
Zeeland för något år sedan då frågan också
var på tapeten) forhoppningsvis skulle dyka
upp senare under kvällen, något dom dock
inte inträffade. Därför, som vanligt, bord
lades studieresornas revisionsberätt�lser till
nästa SM.
Efter ekonomin blev det så diverse val.
Först ut var Förfadderiet där Per Gunnars
son och Henrik Thomasson valdes enhälligt.
Dessutom skall man försöka få någ,?.� av tjej
erna i ettan att haka på. Val av ny OSK fick
skjutas upp då valberedµingen blivit kidnap
pad I Han släpptes dock och dök Upp lite
senare, så 3jt man till ny Öfverskaendare
kunde välja -�l��len, ett synnerligen gott
val, tycker Sll'dR�m�"
Till valberec!ningen inför Maj-SM valdes
förutom Ordföranden, Michael Bäck E-86,
Patrik Lindell E-87, Fredrik Hampling och
Tomas Persson båda E-88. Bodil, gammal
räv, var överväldigad över att man för en
gångs skull fått ihop mer än tillräckligt med
folk till valberedningen, något som tydligen
inte har varit allt för vanligt.
Någon styrelse för SRKA- 9 0 fanns inte
att välja, kanske är det så att treorna inte vill
åka utomlands. Eller så vill de bara ha en
liten försening redan från start, så att man
har något att skylla framåt år 1991- 9 2 när
det är deras revisionsberättelse som skjuts
upp på SM efter SM.
Vid inkomna motioner blev det ett visst
strul p.g.a mindre lustiga männinskor och
även om förnuftet segrade så tog det sin tid.
PR serverade en härlig sallad och ett aktuellt
opus på JAS-terna avnjöts.
Så vidtog en ganska lång och arbetsam
diskussion om RpB med Klas Nilsson och
Richard Anderberg som huvudkombatanter,
hoppas några fick ut mer av det än vad jag
fick. Den slutade med en handuppräckning
där 26 var för och 26 var emot RpB, sek
tionen ställde sig således tveks:1m, vilket för
övrigt ganska bra speglar KF-ledamöternas
repektive åsikter.
Sist nämndes bl.a de nya E-husen bortåt
lantmäteri, och styrelsen lovade att bevaka
våra intressen i lokalfötgan och verka för
tolvans fortstånd.

Längs vägen mot de okända prövning
arna fanns litefrågor att besvara.

Patrik
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lirda antikommunistiska kryp!"
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Tema: BREDBAND

Tisdagen den 7 februari anordnande Institutionen för Telekommunikations
och Datorsystem (TDS) en temadag om bredbandskommunikation. Med
verkande företag var Televerket, Ericsson Telecom och Ellemtel, och olika
aspekter på ämnet i fråga togs upp. Förutom att det här var ett sätt att
öka kontakten mellan institutionen och de nämda företagen, så är det troligt
att flertalet elektroingenjörer kommer att komma i nära kontakt med denna
teknik.
Bredbandskommunikation anses av en ·
del vara nästa stora steg i utvecklingen
efter telefonen, den automatiska växeln
och den programminnesstyrda växeln. Vad
menar man då med bredbandskommunika
tion? I dagens publika nät för digital
överföring används nästan uteslutande 64
kbit/s kanaler för tal och Jåghastighetsdata,
och det finns vissa tjänster för upp till
ca 1,5 eller 2 Mbit/s. Det framtida dig
itala nätet skulle dock, för att kunna klara
bla HDTV och dataöverföringsbehov från
företag, uppåt 150 eller 600 Mbit/s.
Av dagens optoteknik ser man m9jlig
heten att bygga kommunikationsnät med
högre hastighet och överföringskapacitet.
Innan man sätter igång med att bygga ett
Europatäckande eller ens landstäckande
nät, vill man givetvis ha nogranna utvär
deringar av möjlig teknik, kostnader och
inte minst standarder.

Föredragen

handlade om allt ifrån framtida teletjänster
till dimensionering av bredbandsnät och
europeiska forskningssamarbeten. Från
Ericssons håll informerade man om de
forskningsuppdrag man lyckats erhålla in
om RACE-projektet. RACE står för Re
search in Advanced Communications in
Europe och är en stor satsning med syfte
att hålla jämna steg med USA och Japan
inom telekommunikationsomrildet.
Ellemtel Utvecklingsaktiebolag (ca 600
anställda) är ett företag ägt till hälften av
Ericsson och hälften av Televerlcet, och
ligger i Älvsjö. Det är väl inte lika
känt som sina moderföretag. men man
tar emot flertalet exjobbare varje å.r och
AXE utvecklades till stor del av dem.
Föredragshållarna därifrån berättade om
den framtida A1M, jämfört med dagens
S1M.

ATM och STM ?

STM sHlr för Synchronous Transfer Mode,
och innebär oftast att man har en digital
tidsmultiplexering med fasta tidsluckor.
Ofta kan en stor del av kapaciteten gå
oanvänd, utan möjlighet att kunna om
fördelas. Protokollen som används äJ

komplexa, med både feldetekterings- och
omsändningsfunktioner.
Med dagens optofibrer, vars tillförlit
lighet betraktas som väldigt hög (bitfels
hastigheter på ca 10- 9 ) skulle man dock
kunna förenkla protokollen. ATM, Asyn
chronous Transfer Mode, gör detta. Data
som skall sändas delas upp i paket på

sampling. Det tar då 8 ms att fylla ett
paket (med 8 sampel) och längre tider än
så skulle ge för långa fördröjningar och
ekoeffekter som uppfatta,; som störande
vid tal.
Ett sätt att ytterligare öka utnyttjande
graden av en optofibers bandbredd är sta
tistisk multiplexering, vilket en represen-

ca 64 bitar, och en "adress'' hängs på.
Därefter kan paketen skicka,; så fort kapacitet finns p å fibern. För alt förhindra
att paket tappas bort, inrättas köer och prioriteringsnivåer.
Anledningen till att man valt just 64
bitar är att digitalt överförd telefoni görs
med 8 bitars A/D omvandling och 8 kHz'<.

tant från Televerket berättade om. Genom
att dimensionera transmissionslänkama ef
ter medelnivån på överföringshastighet i
stället för maxhastighet kan stora vinster
i kapacitet göras, vilket visades med lite
statistiskt hokus pokus. (I alla fall för mig
som inte läst matstaten.)

Temadagar om framtida
telekommunikationer

En Temadag om bredbandskommu
nikation anordnades 7 februari av
institutionen för Telekommunika
tions- och Datorsystem. Temada
gen samlade ett stort antal intresser
ade från såväl näringslivet som
KTII, som representerades inte bara
av institiutionen utan även av andra
institutioner och teknologer. Up
penbarligen uppskattade många
detta tillfälle att orientera sig om
ett spännande teknikområde och att
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knyta kontakter med industrin och
institutionerna.
En ny Temadag, denna gång
om Intelligenta Nät, kommer att
anordnas i maj. Till denna kommer
inbjudan att gå ut till teknologerna
i fjärde årskursen. Givetvis är
även teknologer ur andra årskurser
välkomna. Den som är intresserad
bör redan nuvända sig till Janos
Werner, tel 790 7859 (eller email
janos@tds) eller Eivor Atterby, tel
790 7860.

effiissiömffi
En fiber i varje hem ...

Problematiken med abonnentanslutningen
togs upp. En optofiber hem till varje abon
nent var id�n, men för att förverkliga
detta behövs ny, billigare anslutnings- och
skarvningsteknik. Kommunikation åt båda
håll över en fiber kan tex erhållas mha två
våglängder på lasern. (1,3 och 1,55 11rn,
vilket kallas WDM av någon, nu glömd
anledning.)
Avslutningsvis hölls en paneldiskus
sion om högskoleforskningens roll. IDS
institutionen är just nu i en åter- och om
byggnadsfas, bla har en del flyttats till
Kista (Electrum). Av olika anledningar
har man viss personalbrist, men under
ledning av professor Anders Hed.in och
med stöd från ovannämda företag, hop
pas man kunna åter bygga upp institutio
nens anseende. Denna, och en kommande
temadag (se notis) är en del av denna plan.
Personligen fann jag temadagen in
tressant och givande, trots att den låg i
början på tentaveckan. De som är in
tresserade av nästa temadag ty_E���g ska
ta chansen och deltaga. För P.flil/l!l.�!t�ll :
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Livet är hårt
Det går fort i datorsammanhang.
Artikeln om microvaxarna i för
ra numret är redan gammal.

Suck! Efter att ha kämpat ihop den su
perpedagogiska (k���inte) artikel� i
förra numret av smmsmne11 känns det hte
tråkigt, men samtidigt'i>ra att meddela att
den redan har blivit inaktuell. Anlednin
gen till detta är två saker som har hänt
med dessa datorer.
Det första och mest positiva som hänt
är att systemnissarna Stellan och Lennart
som har hand om dateriet har ändrat
på grundinställningsvärdena för den som
loggar in första gången på en Microvax
med Xwindows. Numera behöver man
inte göra en massa inställningar för att
slippa katastrofer första gången. Det
finns emellertid inget som hindrar att man
justerar inställningarna efter egen smak
och tycke.
Förresten har jag fått reda på vad
inställningen "Customize La.'lguage" är
bra för. Vissa smarta program kan känna
av vilket språk man installerat datorn
för och presentera sin skärmtext på detta
språk. Nu fin�s det dock inga sådana
program till våra Microvaxar, så vad som
är inställt spelar mindre roll.

Pornographen
Nya fönster
lever! ! !
Nu när vår kära damturk återigen
har gått igång hoppas jag att
intresset för pornographen skall
stiga till oanade höjder.

Från och med nu kommer det alltid finnas
anslaget på dörren till damturken och även
inne på damturken när bilderna är bytta
och ungefär vad som finns att se. Bilderna
tänkte jag byta inför varje preskutt och
säkert en och en annan bonusgång dessu
tom. Närmast i tur står lite bilder från
dammiddagen, skändaravrättningen, funk
gasquen och gurkagasquen. Så passa på
att titta i damturkens lilla ryktesspridare
så ofta du kan.
Varje krona du stoppar i pornographen
resulterar oavkortat i fler bilder från sek
tionens små äventyr, det ska du veta!
Qlickomaten kör jag väl vidare med så
ofta som det finns nya bilder att visa. Har
du själv diabilder du skäms över, fär�ma
dem till mig så blir jag jätteglad och visar
dem omgående.
Väl blött I pornographen

Pornographören

Den andra saken som har hänt med mi
crovaxama är att man har bytt fönster
hanteringssystem igen på hälften av dem.
Det är fyra maskiner som inte lägre har
Xwindows utan fått Digital's egna system.
Det system som fanns tidigt i höstas på
alla maskiner. Dessa två system skiljer
sig i det mesta och det som stod i förra
numret av eifii§_mmm11 går bara att tillämpa
på de Microvaxar med Xwidows.
Anledningen till att man bytte från
början var att när man installerade den
senaste versionen av operativsystemet på
Elmer/Elin vägrade den gamla fönster
programvaran att fungera. I samma veva
fick man en första version av Xwindows
att vara testpilot (försökskanin) på, så
den installerades i brist på annat. Nu
har en fungerande version av Digital 's
egna system äntligen kommit och man har
installerat denna på hälften av ma<;kinema
i avvaktan p å folks reaktioner.
Fördelen med Digital's egna fönster
svstt>m är att det är ganska väl utprovat
o'ch fungerade åtminstonde förut rätt bra.
Dessutom blir Microvaxen snabbare.
Xwindows å andra sidan förekommer på
fler datorer och en del mumlar om världs
standard i samband med detta. Dock
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skall sägas att Xwindows på Microvaxar
är under utveckling och alltså inte någon
färdig produkt ännu, vilket medför att
datorerna kraschar titt som tätt.

Tangentbord och tecken

Som många märkt skiljer sig tangentbor
den på Microvaxarna från de gamla ter
minalernas tangentbord. De nyare ter
minalerna har ett tangentbord som liknar
Microvaxens. Om man installerat Mi
crovaxen som jag beskrev i förra num
ret upptäcker man snart att man inte kan
få fram en del tecken på tangentbordet.
Detta gäller även på de nyare terminalerna
om denna är installerad för 8-bitarstecken,
vilket de dock inte alltid är.
De tecken man brukar sakna mest är
[ ] { } \ I @ # . För att få fram
dessa skall man först trycka på knappen
Kombinera tecken och därefer på två
tecken. Här nedan finns en liten tabell
över vilka kombinationer som ger upphov
till de önskade tecknen.
Kombinera
Kombinera
= Kombinera
Kombinera
}
=
Kombinera
\
I = Kombinera
@ = Kombinera
# = Kombinera
[
]
{

=
=

(
)

(
)

(

)

I I
I
a

a

+ +

En annan viktig tangent är ESC eller
META, som den också kallas. Detta
tecken får man fram genom att trycka
funktionstangenten F l 1.

Bekvämt i Amis

I Amis kan man också använda flera av
funktionstangenterna. Knapparna Hjälp,
Utför, Sök, Tag bort, Välj, Föreg bild
och Nästa bild har sina givna funktioner
i Amis. Dessutom kan man ;invända den
numeriska delen av tangentbordet till att
ange argument för kommandon i Amis
som skall utföras flera gånger. i stället för
C-U.

Janne
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Boktips/författarpresentation:

Philip K Dick

Detta är en av giganterna inom Science Fiction. Född 1928 i Chicago, men
bodde större delen av sitt liv i Kalifornien. Innan hans för tidiga död 1982 hann
han skriva inte mindre än 35 romaner och 6 novellsamlingar (totalt närmare
200 noveller). Själv har jag bara hunnit läsa 19 av hans böcker, men jag ska
ändå försöka ge en presentation av honom, samt ett par kortrecensioner av
mina favoriter.

P

hilip K Dick levde visserligen på sitt
författarskap, men trots mängden böcker,
fick han oftast så dåligt betalt och ingen
royalty, att pengarna knappt täckte de ut
gifter han haft medans han skrev. Han
prövade på flera verklighetsförändrande
droger, och använde regehnässigt amfe
tamin när han skrev för att hålla sig vaken.
Detta har givetvis påverkat såväl hans
skrivande som hans familjeliv. Under sitt
korta liv avverkade han fem äktenskap
(sish :;ängen gifte han sig med en 18åring).
Personteckningen i böckerna är oftast
mycket djup, särskilt i de senare böckerna,
och det handlar om alldagliga och knap
past heroiska personer som snärjs in i
svåra situationer. Genomgående teman är
grundläggande existensiella frågor - livets
mening, verklighetens natur och vår till
varos betydelse. Detta låter förstås väldigt
trist, närmast nobelpristagaraktigt, men
det är det inte.
Dessa frågor om vad som är verk
lighet och fantasi osv får nämligen aldrig
ta_ överhanden utan i llirsta hand är böck�
ema actionfyllda. Det som fascinerar mig
är hur Philip K Dick på inte mer än ett
kapitel kan få en intresserad. Många av
hans tidiga böcker har väldigt fantasifulla
miljöer där handlingen utspelar sig, trots
att det i själva verket rör sig om USA med
någon modifikation. Persongalleriet kan
vara invecklat, och flera handlingar pågår
samtidigt, men ändå lyckac; han med att ty
dligt. förklara dessa, och framförallt väcka
intresse för att läsa vidare och vidare...
Här följer i alla fall ett par av hans
bttcker, med en kortfattad presentation.
Hittils har jag inte blivit besviken på
någon bok jag läst av honom. Svensk
titel inom parentes i förekommande fall,
samt första utgivningsår. Åtminstone de
svenska borde gå att få tag på på bibliotek.

B3LLM'1N.

Do androids dream of elec A Maze of Death
tric sheep
(Dråparen 1970) Detta är en berättelse i

(Androidens drömmar 1968) Filmad under
namnet Bladerunner, med Harrison Ford i
huvudrollen. Jag tycker boken var lättare
att förstå än filmen, men filmen har sina
fördelar också. Filmen följer boken rätt
bra, men beskrivningen av ett framtida
Los Angeles är suveränt gjord i filmen.
I detta framtida USA är nämligen hela
Los Angeles insvept i radioaktiva dimmor.
Man bedriver gruvdrift på Mars månar,
och eftersom detta arbete är så farligt
används androider till detta. Fast de är inte
androider i vanlig mening, utan snarare
människor med sin DNA ändrad så att
de ska vara starkare, men också med en
livslängd på bara fyra år.
När vi kommer in i handlingen har
fem av dessa rymt till jorden, för att
försöka få sin DNA ändrad så att de inte
ska dö. Bladerunnems uppgift är att jaga
ifatt dessa, och döda dem. Olyckligtvis
blir han förälskad i en av dem...
I denna framtida värld finns nästan
inga levande djur kvar. Djur är statussym
boler, och har man inte råd med ett äkta,
får man köpa sig ett elektriskt. Detta
framkommer knappast alls i filmen, men i
boken används det llir att spekulera över
om androidema tänker som människor, om
de har samma värderingar.
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stil med Agatha Christies Tio små negerpo

jkar. Till en koloni på· en fjärran planet

samlas folk från olika håll, ingen känner
de andra. En efter en dör personerna, ib
land till synes naturligt. Underliga natur
feoomen mystifierar dem, och de undrar
om en av dem är mördaren, eller om
någon/något på planeten är ute efter dem.
Slutet är minst sagt överraskande...

effiissiffl
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The three stigmata of Palmer Eye in the sky
Eldritch
(1957) Vid ett studiebesök

(Marsiansk mardröm 1965) Mars är kolo
niserat av bönder, men de öde landskapen
och de torftiga förhållande driver folk till
drogmissbruk. Radiosändama som cidc.lar
runt Mars gör reklam för innedroger. Som
tillbehör används små modellstäder med
dockor i stil med Barbie och Ken, och det
finns alltid nya kläder och bilar att köpa
till sina städer. I drogruset identifierar
sig nämligen de närvarande männen med
pojkdockan och kvinnorna med flickan.
Man tror att världen är begränsad till just
bara denna idyll, och man kan besluta sig
att göra vad man vill och det påverkar
medvetandet hos de andra som är med på
ruset.
(Detta är kännetecknande för Dick,
fantasin, och att han kan förklara sin i�.
och bättre än vad jag gjort här.)
Nu träder dock Palmer Eldritch in i
handlingen. Han kommer tillbaka från ett
uppdrag till en fjärtan galax, som ingen
trodde han skulle överleva. Han påstår
sig ha fått hjälp av en annan ras, och de
har skickat med honom en ny mirakeldrog.
Frågan är bara vilken verkan den har...
Huvudpersonen i boken är agent, och
får i uppdrag att undersöka Palmer El
dritch, genom att infiltrera sig på Mars,
och pröva drogen. Palmer Eldritch tar
dock makten över hans verklighet och
förvrider hans tillvaro ...

på en ener
gianläggning råkar en besöksgrupp ut fflr
en olycka, och som följd av strålningen
kan de förändra världen. En i taget får de
ändra världen som de skulle vilja ha den.
Den gamla religiösa damen gör så att re
ligion och vetenskap byter plats i världen,
och hur negern och den unga flickan, som
är vettskrämd för män, förändrar världen
ska vi bara inte tala om.
Denna bok och Marsiansk mardöm
har båda det gemensamt att. Dick spekulerat
i vad som är skillnaden mellan det vi
upplever och verkligheten. Han gör det
dessutom på ett underhållande vis, och när
man läser boken är det mycket spännande
att se hur huvudpersonerna ska klara sig
ur situationerna. Man kan säga att även A
Maze of Death bygger på den ideen.

f"

The man in the high castle

(Mannen i det höga slottet 1962) Den enda
av Dicks böcker som fått Hugo-priset.
Handlingen utspelar sig i ett USA som inte
vann andra världskriget, utan istället har
Japan och Tyskland delat upp USA. Vi får
följa en antikvitetshandlare (?) som bor
i Kalifornien, och därmed i den japanska
delen. Japanerna har givetvis tagit över
samhället, och amerikanerna har de sämsta
arbetena. En sak fascinerar dock de nya
herrarna, nämligen tidig amerikansk kultur
i fonn av bla baseballbilder. Det har dock
börjat dyka upp falska antikviteter...

Ett uppdrag för dig
Vid slutet av våren kommer det att behövas en hel del nya
E-teknologer i de olika institutionsstyrelsema, eftersom många
av våra nuvarande representanter börjar närma sig examen.
Här finns alltså ett gyllene tillfälle för Dig att få inte bara
ett viktigt och betydelsefullt förtroendeuppdrag, utan också en
ganska påtaglig möjlighet till påverlcan, och framförallt insyn i
hur en institution arbetar. Istället för att bara gå deras kurser får
du som IS-representant se hur saker och ting fungerar i ett lite
större sammanhang.
All utbildning på skolan bedrivs, enligt högskoleförordning
en, av institutioner där arbetet leds och planeras av en styrelse
och i dessa styrelser har vi teknologer rätt till 1/3 representation.
Detta gör att i det stora flertalet institutionsstyrelser som elektro
kommer i kontakt med sitter åtminstone någon E-teknolog och
i de rena E-institutionerna oftast flera. Dessa väljs läsårsvis av
kårens studieutskott på

förslag av elektros studienämnd. Till våren är det alltså dags att
utse ledamöter fflr nästa läsår.
En IS sammanträder ett par-tre gånger per termin och
har ett brett ansvarsområde. Alltifrån rena personal- och
administrationsfrågor (som 't.ex. inköp av ny kopiator) där vi
teknologer egentligen inte har varken uppfattning eller direkt
intresse, till frågor direkt rörande vår utbildning och inköp
av mateåal och labutrustningar. Någonstans däremellan ligger
budget och saker rörande institutionens forskning.
Som IS-representant får Du alltså en möjlighet till insyn i
dessa frågor och förutom att det är viktigt för Dig och alla andra
teknologer så är det säkert inte så dumt att ha varit med och sett
lite av "verkligheten"...
Jag kommer att återkomma med lediga platser infflr nästa
läsår i ett senare nummer av
men redan nu finns ett
litet antal poster lediga vid följande institutioner: Matematik,
TDS, Plasma med fusion & Arbetsvetenskap.

eifilssiöiiift '

Vänliga vårh�sningar från Din IS-nisse
Johan Enfeldt, E-87, os-1s2n3
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Elektrotecken
till Finland

Några av dem som var med. Bakre raden fv: Roland Johansson E-88, Per Westerlund E-88, Peter
Ståhlffäll E-88, Lena Helge E-86, Micke Eriksson E-87, Martin Regner E-88, Erik Appelqvist E-86.
Främre raden fv: Elisabeth Jändel E-87, Tomas Köhler E-87, Barbro Ekholm E-88, Hasse Bjurström
E-87, Karin Ahlström E-85, Björn Pohlman E-88. Liggande: Johan Bertenstam E-88.
Eftersom jag är döv har kontakten med
mina klasskamrater inte alltid varit s å
enkel. Under hösten anordnades därför
en teckenspråkskurs ffir de som ville.
Nu under våren ordnades en resa till
Helsingfors för de som deltagit i kursen.
Meningen var att mina kamrater skulle
få tillfälle att ytterligare förbättra sina
kunskaper i teckenspråk.
I slutet av januari åkte vi från Stock
holm med bjässen Mariella och anlöpte
Helsingfors 14 timmar senare. Under re
san dit samlades vi före maten för att
kort repetera det vi lärt oss under höstens
kurs och rlessutom lära oss ytterligare
tecken. Till middag åt vi smörgårdsbord
och efteråt dansade vi till långt fram på
smätimmama. Musik är inget speciellt för

mig, bara rytmiskt. Med hjälp av vibra
tionerna i luften kan jag känna rytmen om
volymen är tillräckligt hög.
V äl framme i Helsingfors välkomnades
vi av två "svenskar" (eller finlandssven
skar som det egentligen heter) som tog
hand om oss. De var teknologer och
tillhörde svenska Teknologföreningen, vil
ket kan ses som kåren för finlandssven
ska teknologer. T illsammans åkte vi till
deras tekniska högskola HI1:I, som ligger
i Otnäs, strax utanför Helsingfors. HI1:I
har ca 7500 studerande. Mest imponer
ade blev vi av HI1:l:s kårhus Dipoli, som
också fungerade som kongresshall. Den
var mycket modem och hade vacker in
teriör. Bredvid Dipoli läg Teknologför
eningens kårhus. Där blev vi bjudna på
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en god lunch tillsammans med styrelsen
och sjöng både finlandssvenska och elek
trosånger. Ett rykte sade att de fin
landssvenska sångerna lät bättre än Elek
trosångema, något som vi mäste ändra på.
Vi passade ocksä på att byta sångböcker
med dem.
På kvällen körde våra värdar ut oss till
deras fritidsstuga som låg två mil utanför
Helsingfors. Där badade vi bastu och
de modigaste av oss provade sedan på
vinterbad i isvak.
Under en av de korta stunder som vi
vistades på hotellet lyckedes en glasögon
prydd medresenär krossa ett mindre bord
i foajen genom att sätta sig på detsamma.
Bordet kostade 400:- och eftersom en
olycka händer så lätt beslöt vi att dela på
kostnaden.
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Nästa dag gjorde vi en sightseeing
tur i Helsingfors. Först gick vi till Tem
pellcyrkan. Den var insprängd i berget
och mycket speciell.Innertaket var deko
rerat med en lång kopparspiral med en
totallängd av 22 km-. Därefter åkte vi
spårvagn runt i centrum tills vi fick syn
på McDonalds. Då klev vi snabbt av för
att få lite värdig mat i kistan.
När skymningen kom var det dags att
uppsöka Olympia, den båt som skulle ta
oss hem. Så snart båten lämnat kaj åt
vi middag och lärde oss att sjunga på
teckenspråk. Senare på kvällen gick vi
upp till kommandobryggan där en styrman
berättade hur man styr en sådan här bam
sing till båt. På babords sida kunde man
se en Silja-linebåt och det verkade ibland
som om båtarna lutpassade på varandra.
I den mörklagda styrhytten hade jag lite
svårt att se vad tolken sade. Efter besöket
på bryggan samlades vi och såg en vide
ofilm om en döv kille och hans problem
att kommunicera med sin omgivning.
Fartyget krängde i den hårda vinden
och vissa fick lov att uppsöka hytten lite
tidigare än andra... Det fanns också de
som var väldigt flitiga på att hitta söta
kärringar för natten.
Slutligen vill jag tacka Mårten och
Fredrik för att de arrangerat resan och
finnarna fflr att de så gästvänligt tog hand
om oss i deras huvudstad.
Text:

Roland Johansson E-88
Foto: Anders Sellln E-87

Bettan gaffiar om maten på teckenspråk

Kippis!

Roland försöker förstå de kanske inte alltför tydliga tecknen.
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Emissionen Presenterar:

Roland Johansson E-88
Eftersom Roland är döv, så är förutsättningarna för hans studerande här
på elektro rätt annorlunda. En kurs i teckenspråket har givits för nOlle 4
och andra intresserade för att förbättra kommunikationen, och efter avslutad
kurs gjorde denna grupp en resa till Finland. Mer om den resan finns att läsa
i artikeln här intill. Vi trycker även svenska handalfabetet, för den som är
intresserad att lära sig.
Roland är 26 år gammal och kommer
från Örebro: Han är döv från födseln,
och han fick lära sig teckenspråket i 5-6
årsåldem.
Roland har jobbat två år i Örebro in
nan han började studera elektroteknik här,
men han har varit i Stockholm tidigare,
under fem år då han studerade vid Manil
laskolan på Djurgärde�. Anledningen till
att han sökte till elektro var egentligen
hans morbror Enar, som arbetar vid ABB
i Västerås, som är något av en förebild för
honom.
Visserligen kände Roland till att man
kallades nOlla när man började på teknis,
men reagerade såklart i början på DKS,
men efter ett tag tappade han respekten för
dem. Det var dock intressant att studera
hur putsflagoma lossnade mer och mer
för varje besök av DKS. Han var inte
med på alla nOlleaktiviteter, men i alla
fall på McDonalds och själva uppdraget.
(Grisfållan på sergels torg.)
När vi satt och pratade tyckte han nog
att nOlleaktivitetema förbättrat kontakten
med hans grupp, men att man ändå alltid
känner sig lite utanför. Mest har dock
teckenspråkskursen betytt, det var roligt
att så många ville vara med. (21 st) Under
Finlandsresan fick de tillfälle att prata mer
med varandra och lära sig flera tecken.
Studierna var jobbigare än förväntat
tycker Roland, delvis pga att föreläsning
arna inte tolkas, pga tolkbrist, men han får
anteckningar i alla fall. Däremot har han
tolkar med på övningar och labbar. Det
går för övrigt inte att anteckna och titta på
tolken samtidigt. På övningarna gäller det
att skriva snabbt, så att han hinner titta på
tolken också.
Rolands fritidsintressen lir windsurf
ing och jogging, och han är dessutom in
tresserad av elektronik. Han hyser en
förhoppning om att någon uppfinner en
apparat som direkt överför tal till skriven
text.
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En teknisk fysiker
i omvälvning

''Driften framför allt''

Utveckling och omvälvning går ofta hand i hand. Vill man utvecklas framåt måste man vara beredd på
förändringar. Särskilt i ett dynamiskt företag.
ABB Drives, där jag jobbar, har minsann inte varit någon statisk jätte. Drives bildades 1983 inom Asea och
blev eget bolag 1985. Jag kom in i omvälvningarnas tid.
Visserligen har jag fått lära om ett antal gånger. Men jag har också haft förmånen att få uppleva en
spännande och inspirerande utveckling. Vitaliteten har -dominerat.
Efter bolagiseringen och uppköpet av konkurrenten Strömbergs i Finland beslutades att Drives i Västerås
skulle gå från ett brett produktprogram till ett mindre antal huvudområden, bl.a. DC-drivsystem. Utvecklings
arbetet för likströmsdrivsystem ligger därför nu i Västerås. Ett mindre antal produkter, men med en
kvalificerad systemkompetens. Det innebar en mental omställning - men nyttig. Samgåendet med BBC 1987
innebar ytterligare koncentrationer. Trots detta är ABB Drives ett av de största ABB-bolagen i Västerås.
Idag ansvarar jag för konstruktion och utveckling av DC-drivsystem för industrimotordrifter. Alltifrån
mekanisk konstruktion, elkraftskonvertering samt elektronik och mjukvarukonstruktion. Mitt arbete är bl.a.
att inspirera en avdelning med mycket låg medelålder - runt 30. Samtidigt gäller det att hålla daglig kontakt
med_ markna_ds- ?ch prod_uktionssidan o�h �ven upprät�hålla ko�takterna med Finland och Tys�land.
_
V1dareutb1ldmng? Ja, Just nu genomgar Jag ABB Drives' Busmess Management Program. Det ar
utvecklande och breddar kontakterna, vilket är viktigt i en storkoncern. Närmast? Något som lockar mig på
sikt är att få leva med kombinationen marknadsföring och konstruktion. Men först ska jag uppfylla mål
sättningen -89.

Michael Sahlin tog studenten i Gävle -76. Efter lumpen blev det Uppsala och teknisk fysik till och me'd våren
- 82. Kontakten med Asea fick han via exjobbet som behandlade en microdatorbaserad rotorvinkel- och
varvtalsmätare. Michael var nyfiken på en storkoncern, helst med elektroteknisk a11knytning. Asea ble en
större överraskning än väntat. Som elevingenjör under drygt ett år fick han känna på både utvecklingsarbete
och marknads!öring och fick jobba både i Sverige och utomlands. När han våren -84 kom tillbaka från
Kanada blev han erbjuden jobb på Asea Drives utvecklingskontor med elektronik- och programvaru
utveckling. 1985 blev Drives eget bolag. 1986 blev han sektionschefför den del inom Drives som ansvarade
för datasystemutvecklingen. Uppköpet av Strömbergs i Finland innebar flera coordineringsuppgifter för
Michaels del. Från juli -88 ansvarar han för konstruktion och utveckling av DC-drivsystem för industri
motordrifter.
ASEA BROWN BOVERI 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 BOVERI, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning,
tillverkning, 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

Il--------

ASEA BROWN BOVERI

Det gyllene mötet
eller

Semel Massakern 111
Det var en sen kväll. Om inte januari hade -Hur skulle vi andra kunnat veta något
varit ovanligt mild detta år hade det säkert om ni inget säger. Den äldste höjde ett
vari t kallt ute.
I rummet med de fyra männen rådde
_
1
t
D
t
� ;;:k:::.:�ar �;:�/�:: �:::
Pumptermosen på det svarta bordet vru
mer än halvfull. Ingen risk för törst /
de närmaste timmarna. De fyra kvar- �
&
varande semlorna skulle räcka ännu ett
t ag. Men de var som sagt bortglömda.
,/
Om rökning hade varit tillåten hade röken.
sakta ringlat sig mot taket ifrån cigaret
terna. Den imaginära röken samlades vid
taket och tyck tes ytterligare dämpa den
svaga glödlampans sken. Kanske var det
barmhärtigast med det halvdunkel som
rådde. Efter en lång tystnad, som lägrat
sig över församlingen sen textens början,
tog sällskape ts nyaste medlem till orda.
-Men, sa han, jag viss te inget, ingen ta
lade någonsin om att det fanns! En viss
upprördhet kunde anas i rösten men ingen
verkade reagera.

&D �IJl!Jr/7/))

&
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ögonbryn, rynkade sedan pannan djupt
som inför en predikan. Sen drog resig
nationen som en slöja över hans ansikte.
Hur skulle han kunna förklara7 Och
vad skulle det hjälpa, de fyra som satt här
inklusive den yngste kände redan till det,
de var de andra som mås te informeras.
Men hur? Själv var han gammal och
skulle snart lämna sällskapet. Kanske
fodrade man en sista insats av honom,
även om han inte längre var sällskapets
formelle ledare. Dystert insåg han det
som den yngste sagt var sant. Elab var
bortglömt av dagens invånare i Elektrien.
På samma sätt som ett pussel utan den
sista biten, en kopp utan öra eller en dator
med allt för små diskar mås te dagens bild
av Elektrien te sig ganska dyster. Vissa
invånare hade tydligen börjat gå över ån
till Radioklubben, ja även en ur sällskapet
var aktiv även där.
Kort sagt. Något MÅSTE göras.
Efter detta konstaterande väcktes även
sällskapets övriga medlemmar ur sin dvala.

efffissiffl
-Vi måste synas mera, hojtade en.
-Vi måste ha minst en helsida i Emissionen för marlcnadsföring, skrek en annan.
Sällskapet må vara bortglömt men inte
längre lika passivt som under den senaste
halvtimmens grubblande. Om möjligt bör
vi även underhandla med radioklubben sa
den nuvarande ledaren. Men i Sjl.lllma
ögonblick insåg han det inte skulle behövas.
-Det faktum att alla Elektriens invå
nare gratis kan utnyttja Elab måste påpekas,
mässade ledaren, om inte annat för att det
är vår plikt gentemot Elektriens invånare.
-Att gratis få tillgång till ett elektronik
labb måste vara en av de mera grund
läggande rättigheterna i Elektrien, sa den
yngste. En kort förvirrig utbröt varunder
det debatterades huruvida Elektrien har en
författning och ännu mera svårbesvarat,
om denna eventuella författning garante
rade Elektriens invånare tillgång till Elab.
Ännu värre var det naturligtvis om Elek
trien saknade författning så att möjligheten
att garantera alla Elektriens medborgare
rätt till Elab via författning skulle visa
sig omöjligt. Om nu författning saknades
så spelade det kanske ingen roll om alla
istället kunde fås att tro att författning exi
terade och att detta reelt icke existerande
verk upptog tidigare nämnda rättigheter.
Om ingen trodde på att den inte fanns och
alla trodde att den fanns fast den nu kanske
inte gjorde det så skulle den trots detta
kunna åberopas utan att någon tvivlade.
Man enades därför om att vidare diskus
sion var överflödig då alla som orkat läsa
så här långt säkert redan förstått vad som
åsyftades. (Om nu så inte är fallet så beror
det inte enbait på bristande förståndsgåvor
hos läsaren, dessa gåvor har heller inte
alltid varit så uttalade hos skribenten av
denna text ).
Debatten lade sig långsamt, ungefär
som vågorna i vattensäng en fredags
kväll. Nästa punkt var marknadsföringen
av kretskortservicen. Att garantera Elek
triens invånare tillgång till (halv-) proffe
sionella kretskort med en till två veck
ors leveranstid ansågs som en unik ser
vice som måste bevaras. Möjligheten att
framställa kretskortsfilmer var även det av
yppersta vikt att föra ut i Elektriens vid
sträckta rike.
Det imaginära moln av cigarettrök
som tidigare lägrat sig över sällskapets hu
vuden var som bortblåst. Måhända kanske
genom det vilda gestikulerande som de
församlade ägnat sig åt under den sista de
batten. Troligare hade den redan tidigare
imaginära beskaffenheten hos röken un
derlättat skingrandet. Detta konstaterande
stämde dock inte ner humöret på den lilla
församlingen.
De beslBt raskt att gå- vidare. Elabs
tillsynes outömmliga förråd av mer eller
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Bygg din egen pdsksmällare!

mindre vanliga och ovanliga komponenter måste naturligtvis komma invånarna
tillgodo. Det kraftigt rabbatterade prissättningen som tillämpades (efter samvete
eller, om samvete saknas, ELFA:s 100pris/2) borde locka många hugade komponentkonsumenter till Elab.
I denna sena timme vore det felaktigt
att tala om en uppåtgående sol vars första
strålar lyste in genom fönstret. Ledaren
var i sitt exalterade tillstånd immun mot
denna brist på verlclighetsförankring. Han
ställde sig upp och såg ut genom fönstret.
Han vände såg mot den inbillade solupp
gången och sade lite frånvarande
-Om nu bara alla har vett att förstå att man
inte kommer in i Elab utan nyckel. Och
att nyckel lånas på ST VL.
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Detta n�got modifierade ( och trots
det nästan helt sanningsenliga) protokoll
återger vad som sades på lödnissamas
möte den 30 januari i nådens år 1989.
Vid protokollet f.d Lödnissen p ygberg
Vi som har hand om Elab är

Överste-Lödnisse Tommy Ljungren
Lödnisse Svante Granqvist
Lödnisse Hans Nyström
Lödnisse Royne Moringe

E-85
E-85
E-88
E-87

Oss kan du enklast nå via Mail till ELAB,
eller via ett mera handfast sätt genom att
gå ner till Elab under någon lunch rast
på en Torsdag (säkrast 12.30 -13.00) i
läsveckorna. Gör detta så talar vi om allt
vi kan göra för dig.

Elektronisk musik för elektriker:

JEAN-MICHEL JARRE
Elektronisk musik för elektriker, kan det
vara något? Då menar jag inte den
vanliga syntpopen i form av Pet Shop
Boys, Erasure m.fl. utan den lite mer
experimentella formen som inte riktar sig
direkt till hitlistoma. Ett sätt att använda
synten som kräver lite mer och som inte
går in genom ena örat och ut genom
det andra utan att lämna något bestående
intryck. Den personliga musiksmaken är
något i allra högsta grad subjektivt, men
oavsett vad man tycker om syntetisk eller
elektronisk musik så finns det en artist som
de allra flesta kan uppskatta och det är en
fransman vid namn Jean-Michel Jarre.

Biografi

Jean-Michel Jarre föddes 1948 i Lyon.
Hans far var Maurice Jarre som nog ingen
känner till. Tittar man däremot efter lite
noggrannare på vem som gjort musiken
till den film man sett på bio eller T V finns
chansen att hans namn rullar förbi. Bland
annat har han gjort musiken till T V-serien
Marc O'Polo.

Äpplet faller inte långt från trädet som
Newton brukade säga och fem år gam
mal började Jarre lära sig att spela pi
ano. Han fullföljde dock inte sin klassiska
musikutbildning utan lämnade Conserva
torie de Paris utan att avlägga någon exa
men. Istället blev det gitarrspel(!) i lokala
rockband.
Hans intresse för elektronisk musik
väcktes dock av hans morfar som sysslade
med studioutrustning. Det ledde till att
Jarre studera hos Group de Recherche Mu
sicales - Musikforskningscentret - i Paris.
Det bildades 1948 av Pierre Schaeffer
som hittade på den analoga samplingen.
Vad man gjorde där var att man spelade
in ljud från levande livet t.ex. bilmo
torer, trafik, vattendroppar och manipuler
ade dem genom att filtrera dem, spela dem
baklänges, med annan hastighet etc. Till
det här lade man olika elektroniska effek
ter eller lät en orkester spela i en dialog
till bandet. Den svenska termen är· elek
trofoni.
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För Jarre betydde de här studierna
enormt mycket. Det var ett helt annat sätt
att se på musiken än det han hittills lärt
sig. Istället för att bygga upp den kring
ljud noter, harmonier och ackord byggde
Schaeffer upp den kring ljud. Det hela
hindrade dock inte att Jarre lämnade GRM
1969 pga att han började intressera sig
för enbart elektoniska, syntetiserade ljud
vilket var helt emot Schaeffers ideer.
Hos Jarre växte en egen musikstil
fram, vilket resulterade i hans första LP,
Oxygene, 1976. Skivan blev en stor
framgång genom sin nya och lättlyssnade
stil. Musiken skulle kunna karaktäriseras
som lättlyssnad klassisk musik, fast med
enklare melodistrukturer och ibland med
rytmbotten, och kryddad med olika elek
troniska ljudeffekter: · Den låt de allra
flesta skulle känna igen är Oxygene I V,
som är mest känd.
Därefter följde så Equinoxe, en skiva
helt i linje med Oxygene, och därefter
Magnetic Fields, också den efter grun
dreceptet.

effiissiiiiiiffi
När det gäller turneer och koserter har
Jarre sina egna tankar och ideer: "Min
musik är inte riktigt gjord för scenen.
Med de lclaviaturinstrument jag använder
förväntar sig publiken, tner eller mindre,
att höra ett piano- eller orgelljud när man
trycker ner en tangent. Men som vi alla
vet, när man kan få fram vind-, tåg-,
och säckpipsljud eller vadsomhelst -annat,
kan inte publiken relatera dessa ljud till
vad de f3ktiskt ser. I de framträdanden
jag gör, försöker jag presentera en mer
visuell k,oppling eller motsvarighet till
musiken. Det är därför jag gör saker som
utomhuskonserter, olika unika händelser
och audiovisuella konserter." Elddopet i
det här, fallet var Kinakonserterna 1981.
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skulle känna sig delaktiga i showen och
använde sig på ett par ställen i konserten
av kinesiska musiker. Resultatet blev en
ljud- och ljuskonsert i världsklass som
senare visades på TV.
Att åka så långt och till ett land som
varit så isolerat utan att möta några prob
lem vore naivt att tro och mycket rik
tigt drabbades tumen av flera problem, bla
strömförsörjningsproblem. I Kina hade
man ingen stabiliserad spänning vilket
gjorde att utrustningen emellanåt fick fnatt.
Kineserna var dock inte sämre än att de
stängde av elförsörjningen till flera stads
delar för att fä spänningen något sånär sta
bil I Det imponerade djupt på J arre.
Väl hemkommen från Kina dröjde
det inte länge förran han lanserade en
dubbel-LP från turnen. Därefter följde,
efter några år, LP:n Zoolook som är ett
tvärt avsteg från den inslagna vägen. På
Zoolook ville Jarre använda sig av det
han en gång lärde sig av Schaeffer. Hela
skivan byggs upp av olika samplade ljud
och röster som bearbetats på olika sätt.
Mer om resultatet längre fram.
Nästa skiva, Rendez-vous, 1986, följde
dock det ,gamla receptet. I samband med
den gjorde han en show i Houston och en
i Lyon. Staden Houston firade nämligen
150-årsjubileum samtidigt som NASA fi
rade 25-årsjubileum. Showen räknac; som
världens troligtvis störst:1 utomhuskonsert
med 1,5 miljoner åskådare ! Resultatet
kunde man se på T V. En live-LP spelades
också in.
I höstas kom Jarres senac;te LP, Rev
olutions. Den skiljer sig ockc;å från hans
tidigare produktioner, dock inte så markant
som Zoolook. Skivan låter mycket "pop
pigare" och mer kommersiell än tidigare.

Oxygene (1 976) håller fortfarande. Ski
v.in är mycket behaglig och vilsam att
lyssna på, perfekt att koppla av till. Den
innehåller dock inte bara icke-rytmiska
låtar utan är en balans där emellan med
tre av varje. Skivans två bästa låtar är
Oxygene n:r Il och IV.
Slutsats: Definitivt en av Jarres bättre.

Equlnoxe (1978) är den logiska uppfölj
aren. Mer varierad i ljud, melodier och
rytmer blir den ett snäpp bättre än Oxy
gene. Skivan har en annan ton och in
neh:Uler några av Jarres bästa låtar. De
två bästa är Equinoxe n:r IV och V.
Slutsats: Inte bäst, men nära på.

Skivorna

Redan 1979 började Jarre planera sin
Kina-tume. Han gjorde flera resor dit
i förberedande syfte och fick först då
lclart för sig hur totalt isolerade kine
serna var från omvärlden i allmänhet och
västvärlden i synnerhet. De hade aldrig
hört talas om Beatles,Kennedy eller Woody
Alten för att ta några exempel. Den enda
västerländska musiker de kände till var
Mozart och Beethoven. Ända sedan andra
världskriget hade de varit isolerade från
omvärlden och Jarre tyckte det var som
att åka till månen och spela.
Med 17 ton utrustning for Jarre hösten
1981 till Kina och gav fem konserter i
Peking och Shanghai på tre veckor. Jarre
kunde ha gjort en medelmåttigt påkostad
show men han tyckte att den maximala
utmaningen var att höra en så avancerad
och påkostad show att den kunde ha
presenterats i London, Paris eller New
York. Dessutom ville han att kineserna

Skivorna, hur är de då? Jag tänkte
runda av artikeln med en kronologisk skiv
recension och börjar därför med Oxygene.
Observera att det förutom de här skivorna
har kommit ett antal olika samlingsalbum
som jag här inte tar upp.

Magnetlc· flelds (1 981) däremot är en
tråkig historia. Den verkar vara gjord utan
riktig inspiration och är ganska monoton
på sina ställen. Lockade Kina-planerna
mer? Några få ljusglimtar finns väl, men
som helhet är det ett magnetiskt mörker
Jarre bjuder på. Skivans två bästa låtar är
Magnetic fields n:r I och n:r IV som dock
är väl klass med tidigare skivors bästa.
Slutsats: Jarres hittills sämsta.
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effiissiiiiiiffi
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rytmiska och en egen ton eller färgning av
ljudet. Den här skivan är helt enkelt den
bästa studioskivan Jarre har gjort. De två
bästa låtarna är Rendez-vous n:r I och III.
Slutsats: Jarres hittills bästa.

Zoolook (1984) får en att undra om
The Concerts In China (1982) intar en
särställning, dels ett dubbelalbum dels det här verkligen är Jarre. Efter en stund
live. Albumet innehåller många special kommer man fram till att det är det, men
komponerade låtar men består också av resultatet är verkligen blandat. Skivan
tidigare produktioner från studioskivorna. innehåller ett par riktigt bra låtar, men
Rent generellt kan man säga att det som också ett par av de sämsta Jarre någonsin
låter bra i studio låter ännu bättre live. Det gjort. De två bästa Ethnicolor I och
utmärkande exemplet är Magnetic fields Zoolookologie.
n:r Il som man nästan inte känner igen i Slutsats: Inte den sämsta men inte långt
Iiveversion. De nykomponerade låtarna är därifrån.
mycket bra rakt över.
Rendez-vous (1986) däremot är en frisk
Slutsats: Ett helt suveränt livealbum.
fläkt som gör en betydligt gladare. En bal
anserad skiva med både rytmiska och icke-

J-M Jarre In Concert Houston Lyon (1987)
är en Iiveskiva till, dock ej dubbel. Ski
van består till stor del av Rendez-vous
men även av andra tidigare låtar. Inga
nykomponerade låtar finns. Den är som
helhet inte alls lika bra som The Concerts
In China och är väl bara för samlare.
Slutsats: En bagatell.
Revolutions (1988), Jarres senaste, är
en avstickare från det man är van vid,
med ännu enklare melodier men med
betydligt mer utvecklade rytmer. Den är
dock inget lågvattenmärke. Skivans två
bästa låtar: Industrial Revolutions och
Computer weekend.
Slutsats: Den duger.
Till sist vill jag bara nämna att det finns
andra i den här genren som gör minst lika
intressant musik. Bland andra kan nämnas
Vangelis, K.itaro, Laurie Anderson, Wendy
Carlos, Ruichi Sakamoto, var och en med
sin egen särart. Jarre är väl den mest lätt
lyssnade och mest kända.
Är elektronisk musik något för dig?

Text: Bengt

Foto: Patrik
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Overlevnads-FED Y

Trots alltför mycket bagage, vilket vi av ansiktsuttrycket att döma, vilket gjorde
senare kom underfund med, lyckades vi att också jag började stormtrivas. Efter
hitta till den årliga FEDY-konferensen som vi stormtrivdes så bra var vi ju tvugna
som i hölls av Linköpings Tekniska Hög att besöka det smått gemytliga partyt (läs
skola. (FEDY betyder för övrigt teknisk ''helvilda fest", men vi måste ju vara
!:}'sik, !;;lektro, Q & Y-linjen) Ordet "vi" seriösa) som i vardagsmun i Linköping
betyder däremot Johan Enfeldt & Robert kallas KRAVALL. Ett mycket beskrivande
Ekengren, och kan ses som en praktisk namn. Kul med andra ord.
Dagen efter fick vi erfara varför det
förkortning.
FEDY-konf hålls en gång varje år, och hette Överlevnads-FEDY. Väckarklockan
då kommer det teknologer från de tekniska ringde nämligen okristligt tidigt och fad
högskolor eller universitet i Sverige som dern vi bodde hos for upp på mikrotid
har de ovan nämnda sektionerna. Menin och skrek "Frukost !" Sen började den
gen med konferensen är att utbyta erfaren seriösa delen av vår vistelse i Linköping.
heter, ge varandra tips om olika saker och I tre dagar diskuterade vi gemensamma
diskutera viktiga gemensamma frågor som frågor och här följer några rubriker på
olika mer eller mindre heta ämnen. Om
rör FEDY-linjema.
Vi anlände torsdagen den 26/1 och ett par veckor kommer det en rapport från
Johan stormtrivdes redan första kvällen, arrangörerna i Linköping och den kom
eftersom han så finurligt i förväg hade mer att hänga<s upp i tolvan för den som
listat ut att det skulle stå "Ärtsoppa" på är intresserad. Dessutom kanske det står
matsedeln när vi kom fram. Till efterrätt några rader i protokollet från senaste ESN
blev det inget, vilket Johan inte hade gissat mötet.
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Frågor och teman

1 Hur studiebevakning skall/bör fungera

2 Långsiktig strategi för civ.ing utbildningarna

3 Koppling mellan näringsliv & högskola
4 Trender i utbildningarna

Dessutom massor av annat t ex övergångs
regler, uppdragsutbildning, praktikregler,
mellaningenjörer m.m.
Läs rapporten och prata med oss!

"vi"

mest genom Robert

Helene Melin.
Bankdirektören som
älskar Tandoori.

Helene Melin är chef för Svenska
Handelsbankens avdelning för export
finansieriI1,g i Asien, Sydamerika samt
delar av Osteuropa. En kreativ finansie
ringslösning är ofta avgörande för om
svenska företag skall vinna eller förlora
en affär.
Därför är Helene ofta på resande fot och
deltar i förhandlingar över hela världen
- och främst i Indien.
I Orissa, Punjab, Delhi och Calcutta har
hon lärt sig älska indisk matla81:ling speciellt Tandoori, som är kryddstark
och spännande. Jobbet kräver en bra
fvsik. Helene joggar, rider och åker ski
dor på fritiden.
Helene är noggrann med vad hon äter
och dricker. Gärna Tandoori och ett glas
vin på kvällen - men ald[ig på dagarna.
Då är det bara mineralvatten som gäller.
Men inte vilket vatten som helst utan Vichy Nouveau.
Vichy Nouveau innehåller lite mindre
kolsyra. Och framför allt - lägre salthalt.
Dessutom har hälften av natriumsalterna
bytts ut mot kaliumsalter. Kaliumsalter
har nämligen ingen blodtryckshöjande
effekt.
Prova Vichy Nouveau du också.
Du kommer att upptäcka att det är ett
pärlande friskt och gott mineralvatten.

VICHYI
NOUVEAU
t__
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Mineralvattnet med balanserad salthalt.

Pripps Konsumentkontakt 08-757 70 50.
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Tja!
Kul att så många gillade att jag skrev
i Emissionen sist. Tack för alla kom
mentarer, medhåll och mothåll. Det har
varit helkul att höra! Vad kan då ha hänt
sedan sist? Det har inte hunnit vara något
KF-möte men däremot ett varv ut till stu
gan. Tanken var att KF skulle ut och få
lära känna varandra samt få en massa in
formation. Tyvärr blev uppslutningen my
cket dålig. Vi fyra från Elektro var en
knapp tredjedel av de som var där. Det
blev en dragning av hur kåren är organis
erad samt hur det ser ut med SFS och an
nat. Även om hur restaurangen och HÖRS
ser ut i sitt milt sagt struliga ekonomiska
arrangemang. Läs Blume's

artikel i senac;te Osqleclaren, elen beskriver
i grova drag hur det ser ut. Efter all snack
bjöds middag och sedan kontrollerade vi
att bastun fungerade normalt.
Och nu raskt över till det som så
många har tyckt till om, Rpb. I skrivande
stund har inget drastiskt hänt. Utan det
rullar vidare enligt planering såvitt jag
vet. Kjka i det häfte jag hängde på
anslagstavlan så vet ni hur planerna ser
ut. Efter alla tankar som jag fått av andra
samt efter att ha funderat ett par varv till
själv så kommer det i en litet annan dager.
Vad jag anser att det hela handlar om är
grovt, hur mycket och i vad ska kåren
vara ekonomiskt förbunden? Jag frågade
Företagare Förbundet om 260000 SEK är
en stor eller liten satsning för ett företag
av Kårens storlek. Svaret jag fick

Chockhöjning
Det är trist att behöva börja sin nya
karriär som ploppomateur med att
höja priser . S å är nu fallet och det
beror på att grossist priserna på
mjölkchoko nu höjts till 1 . 10/st vil
ket innebär att på varje mjölkchoko
som säljs går ploppomaten med 10
öre i förlust . Det är väl ingenting,
säger säkert någon, det måste väl

vara vinst på dom andra vilket borde
täcka förlusten . Visst är det vinst på
några av de andra men den är väldigt
liten . Problemet var att två av de
mest populära sorterna Smurf och
Mjölkchoko båda gick med förlust,
vilket innebar att jag höjde den som
gick med störst förlust.

var "Det bör ses som en stor satsning",
men att det givetvis beror av vad det är
för typ av företag. Eftersom vi inte är
ett affärsdrivande företag utan faktiskt en
intresseorganisation så tycker jag inte det
råder något tvivel om att det är för mycket
pengar för oss att satsa. Fast mer om detta
på SM som kommer mellan nu och när du
läser detta.
Det kan kanske intressera någon att gå
på ett KF-möte, i så fall gör det! Det är
öppet för alla kårmedlemmar att vara där
och lyssna. Fast det ryktas visst om någon
orgie i raklödder samma dag. Det kommer
fler tillfällen att gå på KF-möte.

Mors!

Richard Anderberg E-87
KF-rep.

'• •' •' •'
Trasiga fack
Jag beklagar att det inte funnits godis
i alla facken i ploppomaten. Detta
beror på att ett av facken saknar en
skruv. Denna skruv försvann vid ett
av in brotten i ploppomaten förra året.
Skruven har varit väldigt svår att
ersätta (pga en ovanlig gänga). Detta
är nu provisoriskt löst så nu fungerar
alla facken ( förhoppningsvis). Jag
har även trimmat myntinkastet såjag
hoppas att det skall fungera bra nu.
Enkät
För att kunna upprätt hålla en bra
service av ploppomaten behöver jag
ha hjälp av er som handlar. Därför
har jag totat ihop den här lilla mini
enkäten som jag hoppas att ni fyller
i och lägger i lådan på ploppomaten.
Detta gör det möjligt för mig att
upptäcka återkommande fel. Lappar
kommer även att finnas på ploppo
maten.
En plopp om dagen är bra för magen
1 !?
PLOPPIS

34

effiissiiffiiö

Nr 2-89

Exatnen Efter Det ryktas att...
*
1989-01-22
*

* Neger-Hans är en glaslirare

Gumpa har lärt sig trixen på bio

Bengt Häll
Bror Lundberg
Marcus Åman
Fred.rika Szamrere
Alf Åhgren
Gustav Albertson
Peter Nordlund
Peter Carlson

E84
E82
E83
E83
E81
E85
E84
E84

Industriell
Industri�ll
Dator
Egen
Dator
Energi
Fysikalisk
Industriell

Namn & Nytt
Michel Bachtiar
Bureusvligen 18
161 53 Bromma
08 - 87 8 1 22

Pre-Gunnar kallas Loverboy i Norge.

Förlovade

Drömgränsen är passerad! Grattis
DJUR fyller nu 510 djur... Nu siktar vi
på 600 , så spela flitigt vidare .•.

Ulf Ryclin
Anna Larsson
Stockholm 17/2

Känner du någon som inte har provat, så
berätta för denne att man initialiserar med
@LARSS005.TLJUNKREADYDJUR och
spelar sedan med kommandot DJUR ! l !

<::? <::? <::? <::? <::? <::? <::?

RIS

Hälsningar från översteprästen: Thomas
"Tompe" Larsson, SMusK
Ps. SMusK quonsert den 24 och 25
februari. Ds.

Till affischeringsvansinnet.

Martin Bakhuizen
Industrivägen 39
135 40 Tyresö
08 - 742 37 25 (hem)
08 - 752 10 00 (exjobb)
Per H Björklund
Körsbärsvägen 10
114 23 Stockhohn
08 - 16 78 48
Karin Hed�n
Körsbärsvägen 4C-446
114 23 Stockholm
08 - 15 73 37

Godda!
Vi vill harmed meddela att Peter Angvall,
Lars-Erik Larses & Erik Strom, alla fran
den utmarkta argangen -84, amnar byta
adress fran:
1700 SW 16th CT #J4
32 608 Florida, USA
till
New Orleans, Texas, USA
under tiden for Mardi Gras,
och till
Breckenridge, Colorado
under följande vecka (4(2 tom 11/2)
Och vidare till
Utah, New Mexico, Califonien, Oregon,
Washington, Canada (tider annu aj fast
stallda), och om Gud vill och Bettan
(Dodge -78) orkar tillbaks till Gainesville,
Florida nagon gang i mars.

Hurra!

&
ROS

- Är det inte det ena, så är det det andra,
sa flickan med näsblod.

Jag vill ge ett STOORT fång rosor till
12 eriet för deras otroligt fina städning i
månadsskiftet jan/feb. Hoppas det får vara
så fint hela tiden, och att ALLA hjälper till
med det! Tomas E-88
Till KF-ledamot Anderberg för informa
tionen i 12:an
Till systemarna för att allt funkar som förr.
Till den gamla fina traditionen att man
alltid kan gå och se spexet även om man
inte har råd (eller lust?) att vara med på
sittningen.

Tänk dig ett av dessa världsfrånvända uni
versal,tenier som stryker omkring i korri
dorerna ute pd Teknis; mästarhand med
all slags elekronisk utrustnillg, en oöver
träffadförmdga att " läsa" all denna utrust
ning, precis som du och jag, alla vi andra,
läser människor; tänk dig alltsd honom i
det ögonblick han känner greppet stumna,
i det ögonblick han ser, bokstavligen ser,
hur maskinerna sluter sig mot honom och
förvandlas till främmande och hotfulla
ting igen. Vdr tids syndafall, när mask
inen spottar ut det kort som säger att du
är du, och säger dig känner vi inte.

Ur "De ansiktslösa" av

Steve Sem-Sandberg

red.

Läs den!

Den här måste med. Den är bara för bra, och hur oskyldig som helst. Hoppas att vi
k:m hjlilpa till. En hjälte i vår tid. (red.)

Byxor borttappade! !
Du som körde mig hem natten den 1 5 dec, från
kungsgatan till Lidingö.
Du hade vit bil, bor i Älvsjö och läser sista året på
elektro. Jag glömde en kasse med ett par jeans och en
skjorta.
Hör av dig till Helene
766 32 12

Vart gar skidresan i ar till? He, be, he . . .
Grabbarna Boys.
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Be PRepared
PRogramrådet (PR), [-sektionens festfixare planerar vidare på annu mera
storslagna kalas.

Efter ett otroligt uppskattat Rymd-PResqutt ar v1 nu ännu vackrare och
stiligare . . .

Kalas som du naturligtvis inte missar:
3/3

13/3
1 5/3
1 7/3
7/4
24/4
28/4
30/4
10/5
1 2-14/5

Wild, Wild West PResutt med maskin-sektionen. Äkta pianobar
med levande musiker, bubblande bira och bönor med fläsk.
Svart kultur med vackra damer i skenet av kandelabrar.
Damer i Plym och män i Cowboyhatt utlovas extra billig bira.
Tenta-pub.
Årets stora V-ås händelse : Gurkasgasque, ett hejdundrande
overall-kör från 1 1 på morgonen till de sena morgontimmarna.
Otroligt Hawaii-PResqutt med Hula-Hula och Hans Palmer.
Tropisk stämmning och vackra exklusiva drinkar i baren till rena
vrakPRiser. S maragdgrönt vatten och en lätt fläkt av havsvind.
Bonuskör i Tolvan, bira = 8:- + 1 :-/antal klädesplagg.
Tenta-Pub.
Påkostat Esquader-PResqutt med årets Esquaderstab.
Elektros Höjdarkör - V ÅRBALEN, ett kalas utan like.
Vackra människor:s fest i vackra kläder.
Ett påkostat och subventionerat arr man inte får missa.
SM 17 .30 i Gasquen.
Pubar, RpB och Squalp (läs mer i nästa nummer) .
Sluta köa till squtt, köp biljetter av P R istället
vid baren i VEXT-rummet i squttveckorna
tisdag till torsdag 12 .45- 13.15

Titta på PR:s alltid lika aktuella tavla ! ! ( mittemot funkrummet)
Å ännu Snyggare är :

Uffe Strömgren
Per Willars
Rasmus Hellberg
Lena Monvall

/I
/

Jacob Norrby
Anders Skoglund
Gunnar Winqvist
Anna Rehnström

