u ar Jag p as

Så kan vi äntligen börja röja i vårt skåp.
Det har varit förtvivlat trångt därinne, i det
låsta. I det olåsta kan man ju inte ha de
gamla fina tidningarna med berättelser om
det som hände förr. Kort sagt: välkommen
1-0squar och 1-0squlda.
Det vart lite trångt i förra numret, det
märktes kanske inte så tydligt eftersom det
var så. många sidor, men hade vi fått hade
det blivit ännu fetare. Tryckeriet har näm
ligen en smärtgräns som vi ändå passerade
med några sidor.
Nå.got som jag absolut borde fått med redan
förra numret är att det har slutat lite
folk. Å andra sidan är det trevligare att
slippa berätta enbart om de som slutar utan
också få välkomna nya. Emissionen har
återhämtat sig snabbt och därför får jag
hälsa fyra emitteursaspiranter välkomna.
Efter våren slutade Charlotte, Sven och
Anita och efter nummer fem slutade Emis
sionens old boy Per-Anders. Tack för ert
arbete med tidningen.
De som har börjat nu till nummer sex
är: Björn Lundgren, kanske mera känd
som Isbjörnsson. Jan Bohult, som kallas
Knatte. Helge Stenström, som är sektionens
kopiatorskötare. Jonas Gunnarsson, som
ettorna kanske känner igen som spexfadder.
De andra är resten och kommer du inte
ihåg kan du alltid ta en titt lite längre ner
på. sidan, eventuellt kommer det ett foto i
framtiden på skå.pdörren så vi kan få en liten
egotripp.

Jaha, öhh, öhh, jaha.. Hur gör man då.
för att få. med ett litet bidrag i Emissio
nen. Jo, antingen letar man upp en emit
teur som genast berättar att man besöker
terminalsalarna för att sedan skicka ett mail
till Emission. Eller lägger du en � text
i vå.r postlåda i Röda rummet, alternativt
i postfacket i Funkrummet. Mail till vårt
konto går till på. det här sättet: du behöver
inte gå. in i mailfilen utan det räcker med
att skriva MAIL FILNAMN.TXT EMISSION.
Självklart behöver du inte använda stora
bokstäver och snälla, kalla inte alla filer för
filnamn.txt, vi döper ändå om dem...
Den här gången blir det ett litet mindre
nummer än förra, inte så. konstigt. Det
gick fort mellan femman och sexan och lika
snabbt lär det gå när sjuan ska ut. För
sista gången påpekar jag att tryckeriet nu är
Philips RE-grupp och i och med att de är ett
proffstryckeri kan man inte springa dit och
plocka med tidningen. Manusstopp har vid
det här laget suttit uppe i en och en halv till
två veckor och ska respekteras. För övrigt
kan det inte vara så svårt att komma ihåg
det här: MANUSSTOPP 1:A ONSDAGEN
VECKA 1, VARJE PERIOD, eller...
Jag ska till sist ta tillfället i akt att tacka för
alla bidrag som kommer in till oss, stora som
små. Emissionen är som Gammelosquar vet
en sektionstidning för och om sektionen och
redaktionen ställer inga krav på bidragens
innehåll eller kvalitet, vi tar med allt som
hinner in till oss i tid. Med andra ord, ta en
liten titt i tidningen och konstatera faktum.
Det är inte redaktionen som gör Emissionen
så fet.
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Utgivningsdatum:

1986-10-22

Jan Bohult
Lasse Eriksson
Jonas Gunnarsson
Björn Lundgren
Helge Stenström
Mikael Svanström
Ingela Thyselius
Telefåne:
Elmer Vaxlund

E-83
E-85
E-85
E-84
'E-84
E-84
E-85

Teckningar:

I ett snabbare nummer in p6 länge:

1

1

E-81

08-36 18 49
08-15 30 78
08-766 33 55
08-16 58 55
08-32 56 73
08-62 60 54
08-14 17 95
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Anneli Wolmsten
Tomas Edström E-83
Adress:
EMISSIONEN
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
Besöksadress:
08-21 31 18
Telefon:
Philips RE-gruppen
Tryck:
800 ex
Upplaga:
Nästa manusstopp 86-10-29, tid; sent

Biider som skall vara med i aktuellt num
mer lämnas In senast kl. 12:00 dagen In
nan, d vs p6 tisdagen.

0

------; 2

Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar för.

.

)

-:;;Yl)

Så. var det dags igen, ny period, ny emission,
nytt Ordförord. Knappt har den ena emis
sionen kommit ut förrän det är manusstopp
för nästa nummer. Nå.väl, lite information
ska jag väl lyckas stoppa in även i detta
nummer.

Det har varit kå.rfullmäktigesammanträde
sedan sist, där togs första läsningen i ett
stadgeändringsförslag lagt av Stefan Öst
lund. Förslaget gäller framför allt valförfar
andet till kårfullmäktige och gå.r i princip ut
på. att man röstar på personer istället för på
politiska partier. Valet tillgår så att kåren
delas in i ett antal valkretsar, sektionerna.
Inom varje krets kan man sedan rösta på de
kandidater som är nominerade inom valkret
sen. Detta innebär att varje valkrets, sek
tion, blir representerade av ett antal leda
möter i kårfullmäktige. Detta antal är
ungefär proportionellt mot antalet medlem
mar i respektive valkrets. För våran, Elek
tros, del skulle detta innebära att vi få.r fyra
representanter i fullmäktiget. Nomineringar
görs av antingen sektionsstyrelsen eller vil
ken grupp som helst inom valkretsen omfat
tande minst 10 personer.

För att lägga lite egna reflektioner på. detta,
tror jag att det här kommer föra kåren
närmare sektionerna och förbättra samarb
etet både mellan sektionerna och mellan
sektion och kå.r. För att ett stadgeändrings
förslag skall gå igenom och verkställas krävs
beslut på. två kårfullmä.ktigesammanträden
med val emellan, dvs att detta förslag kan
gå. igenom först till valet 1987.

Gör som Din ordförande Spela på Joker Du också

Nu till nå.got helt annat. Sektionsmötet
(SM) är sektionens högst beslutande organ.
Där har alla. som är inskrivna. på. Elektro
närvaro- och rösträtt. Kallelser sätts upp i
Tolvan, utanför El och på kåren senast 8 da
gar innan mötet. Nästa SM ser preliminärt
ut att hamna sista veckan i oktober. Har
Du nå.got Du tycker att vi ska ta upp där,
som rör sektionen, hör gärna av Dig till mig
eller skriv en motion. Det är din fulla rätt
som sektionsmedlem, utnyttja det!
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Hej hopp!

Återigen dags att skriva i Emissionen, tänka
sig...

Treor och fyror

Det börjar dra ihop sig till val av vårtermin
ens kurser. Vi kommer inom kort att
lägga valblanketter i era fack. De ska vara
inlämnade SENAST 3:E NOVEMBER!
Studierektorer för de olika inriktningarna
är:
T&D: Ragnar Ottoson, TTT, 787 8434
M&F: Lars Hellberg, TdE, 787 7795
E&I: Stefan Östlund, Arbetsenheten för
Elkraftteknik, 787 8135
Frågor om valbara kurser, X-jobb och annat
som rör inriktningarna svarar de gärna på.
Egen inriktning? Kom ihåg att du måste
lämna in en studieplan hos oss så LNE kan
godkänna den.
Forskningen på Teknis kommer i år att pre
sentera sig i samband med Armadadagarna.
Onsdagen den 5 november kl 14.45 - 15.15
presenteras forskarutbildningens måste på
kåren. Dagen därpå ägnas åt enskilda sam
tal med teknologer.
T v6or

Ni behöver tentakort för att få tenta kurser i
åk två. Sådana kan ni hämta hos oss. Tänk

också på att utbildningen numera är 180
poäng, vilket betyder att det nu i glappet
före omläggningen av lär- och timplanen
ligger inte mindre än 49 poäng i tvåan.
Detta innebär att det kan vara smart att
skjuta på nå.gon kurs, särskilt för dig som
har något kvar sedan ettan. Kom upp till
oss och fundera.
Ettor

Er ska vi hålla tummarna för nu på första
tentan. Lycka till!! Glöm inte att kårkvittot
måsta visas upp när man tentar. Kontroll
skrivningarna duggar tätt. Minns att de
främst är tänkta som en hjälp vid inlärningen.
Don't panic!! I början av period tre slår vi
till igen - nytt info. Tid och plats kommer
på. blädderblock utanför El.
Utlandspraktik

Andrade regler för IAESTE. Ingen förhands
anmälan behövs längre. I övrigt återkommer
vi så håll ögon och öron öppna.

Annat nytt

Poänggränserna för studiemedel ser numera
ut såhär:
Efter första året
24p
Därefter per termin 15p
Bettan Gösta Danne It. Monica

Resten av a..
g nget - P
resentatio
n
Klubbmästare Torbjörn Bejtej E-83
PRi11e Janne Sve n11on E-85
PRi11e Erik Ström E-84
Klubbmästare Annelie Dahlberg E-84
PRi11a Helena Nordström E-85
PRi11e Torulv Norbäck E-83
PRissa Sara Leggese E-85
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a R6 ttbirare .;Eva

La r 11on E-81

A MS E Ann a Moberg E-81

Tolverln l 11a
Revi or
s
.,. Ma t, Kin dahl E-81
Ann ika Ha gman E-85 I
Ann e Pekula E-85
Tolverln l 11a
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Roo1 E-85
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Strängare .;Torbjörn Jon11on E�84
25-öreslngenJör Ulf Lewander E-84

....
I

Körledare Jerker Berg1tröm E-83

Ploppomateur Sara Mazur E-85

Källar-nl11e Thoma1 M6n11on E-85

------181-, ---------------dJ
v lce -Källarmä1tare H enrik H ummelgren E-85
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Mu1lkBorgarR6d
.;
Carl Nl11er E-80

.;

Pornographeur

Anders LundqulstE8
- 2

Porträtteur Magnus Hyl6n E-85

Kulturattachi Jörgen Mlchelsen E-83 Kulturattachi Lennart Tjirnsved E8
- 3
Kulturattachi Per Lundh E-83

Kulturattachi .;Catarlna Kjellni1 E-83
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Välkommen Ettan!

Jag ser till min glädje att den schlemma
nOllan övergått till lovande ettor. Nästa stu
dienämnds(ESN-)möte dedikerar jag därfor
helhjärtat till er Ettor. Mötet är inbokat
onsdagen den 29:e oktober kl 17:30, som
vanligt i Tolvan. Så tag genast fram al
manackan och skriv in! Då kommer jag
och några av oss andra som tycker att stu
dienämnden är kul, att på ett lättsamt sätt
informera om vad vi pysslar med inom stu
dienämnden och var du kommer in i bilden.
Vad KN, LNE, SR, IS, SU m m betyder och
vad de är bra till ska vi förklara. Alla andra
som vill veta lite mer om ESN dyker givetvis
upp på mötet. Åke kock har lovat oss ännu
en superb middag. (Den va' go' sist, Åke!)
.
Ins t1tu,,..tioner

fram 31 mars. Du som är intresserad av att
få vara med på ett hörn, hör av dig till mig!
Det påmindes om att KS-ar ska re��rveras
speciell plats i nästa läsårs schema. Ovningarna ska alltså inte bli lidande.
På kvällen den 2 oktober hade vi läsårets
första ESN-möte. Där valdes Anders Önerud,
E-84 till vår representant i Studieutskottet.
Vi diskuterade hur KSar i En- och Fler
varre skulle kunna göras bättre. Många in
tressanta synpunkter och ideer kom fram.
Vi var överens om att det i princip är fel
att kunna klara en tenta på enbart kon
trollskrivningar. Alla hade vi dock lite
olika uppfattningar om vilken den bästa
-.., ---..........�SNE ..

--�---....
- ESN

..---........." URÄ �

Rektor

Och nu till vad som hänt sen sist...
Linjenämnden hade sammanträde 2 okto
ber. Där redogjorde Johan Jonasson för vad
Kursnämnderna kommit fram till under lå
85/86. Vi valde nya studierektorer. Dessa
är för:
Johan �ehrman
åk 1 och 2 :
Elenergi o lnd el : Stefan Ostlund
Tele o Data :
Ragnar Ottosson
Lars Hellberg
Mikro o Fysik :
Jag presenterade det "Program för bättre
undervisning" som Studieutskottet tagit
fram. På nästa Linjenämndsmöte ska det
diskuteras och förhoppningsvis kommer lin
jen att ta programmet som sina riktlinjer.
Inom kort så ska alla kursansvariga ha fått
del av programmet. Om du också vill ha ett
ex, så säg bara till mig så fixar jag det.
Linjen har fått pengar till fyra nya pro
fessurer och åtta nya lektorat. Tjänsterna
utlystes med en jätteannons. Förhopp
ningsvis nappar det.
Vi beslutade att tillsätta "Profilgrupper".
Dessa ska bestå av studierektor, en lärare
och en teknolog. De ska se över inrikt
ningarna. Ett förslag till åtgärder ska läggas
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lösningen skulle vara. Då tyckte vi det
var bättre att låta dagens fungerande sys
tem vara. Att utveckla ett nytt system tar
mycket tid och det är svårt att förutse om
det blir bättre.
Ett förslag till läro- och timplan för åk 1 till
3 enl 180-p presenterades. En kopia finns
på ESN-tavlan i Tolvan. Synpunkter tar jag
gladeligen emot, men kom fram med dem
snarast!
LINSAM ägde rum 4-5 oktober på Kåren.
Magnus J acobsson, E-85, Stefan Lundgren,
E-85 och Anders Önerud, E-84 var där. Det
blev en lyckad utbildningshelg som hand
lade om hur det är att vara studeranderep
resentant i linjenämnder.
Det var allt för den här gången. Vi syns på
årets roligaste ESN-möte
ONSDAG 29 OKTOBER
KL 17:30
I VEXTRUMMET!
Glöm inte att anmäla dig på matlistan!
Eder SNO

)(�
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Lärare i eltekninska ämnen i gymnasieskolans

\

åk3 och åk4
Lärarbristen är och har varit ett problem under lång
tid. Att föreläsare hoppar av undervisningen och att
assarna försvinner är numera vardag. Emissionen
aktualiserar nu ånyo problemet och kommer under
hösten och våren att presentera nya fakta på området.
Först ut i raden kommer en artikel skriven av Torbjörn
Lindström, assistent och föreläsare på TdE, som
uppmärksammar lärarbristen på gymnasieskolan.

Inom högskolan har man länge uppmärk
sammat bristen på lärare och dess orsaker.
En av orsakerna torde vara den stora löne
skillnad som råd.er mellan industrianställda
och statligt anställda civilingenjörer. För
att söka råda bot på detta problem har
statsmakterna tilllskjutit medel, så kallade
marknadslönetillägg, som utbetalas till lä
rare vilka industrin kan anse vara speciellt
attraktiva.
För högskolan har statsmakterna alltså gjort
någonting. Hur är då. lärarsituationen på.
gymnasieskolan?
I skrivande stund är lärarbristen stor och
har så varit i flera år, det vill säga många
tjänster är vakanta. Undervisningen funge
rar dock hjälpligt genom att många lärare
har tagit på. sig upp till 50% övertid och till
och med mera.
De akuta problemen har alltså. lösts tillfälligt.
På sikt är dock situationen synnerligen be
svärlig för att inte säga katastrofal. Lärar
bristen kommer nämligen att öka ytterli
gare eftersom återväxten är så gott som
obefintlig. Under 70-talet togs varje termin

AMSE

Hej Ettan (välkommen!) och alla ni an
dra. Det är hög tid att presentera AMSE
gruppen:
Anna Wejke, E-84
Tomas Andersson, E-82
Anna Moberg, E-81 (AMSE)
T illsammans ska vi skapa kontakter mel
lan näringsliv och teknologer, dvs förmedla
praktik-, ex- och civ ingjobb, fixa studiebe
sök mm mm.
Höstens stora evenemang är ARMADAn (AR
betsMArknadsDAgar) då. ett 50·tal företag
kommer hit och presenterar sig (och rag
gar...):

CHE

cirka fem lärarkandidater in på Högskolan
för lärarutbildning i Stockholm.
Sedan några år tillbaka har endast några en
staka civilingenjörer genomgått lärarutbild
ning. Man bör därtill notera att flera civilin
genjörer, som genomgått lärarutbildning,
har gått till industrins utbildningsavdel
ningar. Många har återgått till sina tidigare
anställningar varifrån de varit tjänstlediga
under lärarutbildningen. Man tycks vänta
tills lärarens villkor kan bli bättre.
Men när ska detta kunna ske?
I dessa besparingstider har inte endast lärar
nas löner släpat efter utan resurser i form av
materiel och annan utrustning har begrän
sats. Det förädiska med ett dylikt kortsik
tigt sparande är det faktum att de verkligt
negativa effekterna inte visar sig förrän en
del av dem som idag är elever ska bli mor
gondagens lärare. Vad händer om den låga
rekryteringen bland civilingenjörer av bli
vande adjunkter och lektorer fortsätter eller
rent av upphör?
Torbjörn Llndström

Tis 4/11 anländer företagen till kårhuset
Ons 5/11 öppet Hus på kåren, föreläsning
ar i El-E7 på kvällen ARMADA
gasque
Tors 6/11 enskilda kvartssamtal i kårhuset
med företagsrepresentanter
Anmälningslistor till kvartssamtalen sätts
upp i grillen tisdagen den 28/10 kl 09.00.
Samma dag släpps även gasquebiljetterna.
Mer information om detta får du dels i
ARMADA-Osqledaren dels på AMSEs an
slagstavla i 12:an.
Anna Moberg
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Så var det nu åter dax att skriva några rader i Emissionen. PR har nu dragit pi för
fullt med höstens aktiviteter. Fester presqutt m m. Som ni alla har sett så har PR nu
en egen tappkran. I den kommer vi i tid och otid sälja god, närande och framför allt
kall öl. Detta har vi föreningen SNYLTA-BIRA att tacka för. Ett stort tack vill vi även
ge Pripps. Stort tack Pripps. Nu tillbaka till höstens och därmed kommande äventyr.
Som vanligt kommer PResqutt att kunna avnjutas varje fredag då det är squtt uppe på
kåren. Följande datum har herrarna och damerna på Pru vikt åt squtt.
31/10 Kvällens orkester:
Aston Reimers Rivaler
Arbetar i kväll:
Erik
Sara
Tobbe
BADEN-BADEN
14/11 Aftonens jazzband:
Aftonens medarbetare: Anneli
Janne
Torulv
28/11 Förhandlingar pågår med Dire Straits, men det spelar väl ingen roll för er om
det blir DS eller Rolling Stones. Ni ska ju gå på höstphästen!!!!!!!
12/12 Traditionellt Lucia-PResqutt med tillhörande kringarrangemang. På kåren spelar
OJJ!! 600 opp till dans. Hela det snygga PRogramrådet arbetar denna vinterkväll.
Den 28/11 utgår PResquttet. Detta på grund av PR:s engagemang i annan verk
sammhet. Övriga PR-arr anslås på vår alldeles egna röda anslagstavla.
Väl mött!

PR

Sveriges intressantaste
mjukvaruprojekt?
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Philips Division för försvarselektronik håller just nu på att
utveckla ett avancerat eldledningssystem för nya kustkorvetterna
av typ Göteborg.
Systemet omfattar flera datorer, innehållande en eller flera
Motorola 68020 som integreras med LAN.
För att utveckla dessa system söker vi dig som vill arbeta med:
- MULTIPROCESSORTILLÄMPNINGAR
- MOTOROLA 68020
- DISTRIBUERADE REALTIDSSYSTEM
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i en tekniskt stimulerande
miljö. Du får arbeta i projektform där du under en inlednings
period varvar utbildning med projektarbete.
RING: Hans Gustafson, tel. 0758-223 24 så får du veta mer om
arbetet. Du är också välkommen att ringa Hans Cederberg,
tel. 0758-100 00 på vår personalavdelning.
ELLER SKRIV TILL: Philips Elektronikindustrier AB,
Personalavdelningen, Hans Cederberg, 175 88 Järfälla.
BAKGRUND: Du har en gedigen teknisk utbildning på högskole
nivå och/eller erfarenhet från arbetsuppgifter som innefattar
teknisk programutveckling.
PHILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER AB i Järjiilla är med sina drygt 2 400 anställda eu av de
största elektronikföretagen i Sverige. Av den totala omsäUningen, ca I 600 miljoner kronor. går
ca 60% på export.
Verksamheren bedrivs i tre divisioner: Försvarselektronik. 1f!rminaler och Telekommunikation samt
lnstrume!ll och Kraftelektronik.
Division Försvarselekrronik befinner sig i en stark expansion och harfn I 200 anställda. Produkter
och system utvecklas isamarbete med ochfördet svenskaförsvaret. lednings-och eldledningssystem
samt radar och motmedel är de viktigaste områdena.

PH I LI PS

E-metern:

Brygga på lös botten
I höstens törsta Osqledare fanns ett
eminent reportage om Studema AB.
I reportaget resonerades det en del
om den så kallade E-meterns egen
skaper. Trots det kritiska tonläget så
beskrevs detta instrument i en alltför
rosenskimrande dager. Verkligheten
är värre!

Den bästa källan till information om E
meterns konstruktion finns hos patentverk
et. När scientologirörelsen etablerade sitt
första brohuvud i sverige sökte de nämligen
patent på. konstruktionen, vilket sedermera
beviljades.
Patenthandlingarna innehåller kopplingssche
mat, en beskrivning av funktionen, samt
några korta ord om dess handhavande. För
den intresserade är det frågan om Svenskt
patent no 341714. En närmare titt resul
terar i några slutsatser som inte är helt utan
underhållningsvärde.
E-metern är en anordning för att mäta va
riationer i det elektriska motståndet hos en
människokropp. Den består av en b rygg
liknande mätkoppling och en förstärkare
med variabel känslighet som driver ett vrid
spoleinstrument. Den undersökta perso
nen håller en metallcylinder i var hand,
och resistansen mellan cylindrarna belas
tar ett resistansnät. Förstärkaren mäter i
princip spänningen i den belastade punk
ten, med spänningsreferens i punkten mel
lan batterierna. Se figur 1.
Mätkopplingen är bry ggliknande i den me
ningen att resistansnätet och matningsspän
ningen kan justeras så att mätspänningen
blir noll. Då är mätkopplingen i balans,
och tämligen känslig för variationer i R,. .
Att den skulle vara en Wheatstonebry gga
är dock rent nys.
I en sådan b rygga sitter den okända resis
tansen i serie med ett enda motstånd, se
figur 2. I E-meterns mätkoppling sitter den
okända resistansen i en rätt krånglig serieoch parallellkoppling, se de tre motstånden
till vänster om Rx i figur 1. Förenklar man
lite så får man den likvärdiga kopplingen
till vänster i figur 3. Med en lyckosam
1,
1
av bryggan kan Rp i och för sig
inställning
1
,r
L , få. ett ganska högt värde, men det är ändå.
känslighetsförlust.
,, ,--...
. en rätt onödig
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Då. är justeringen av matningsspänningen
ett värre problem. Det görs i den högra
grenen av mätkopplingen, genom att den
nedre matningen kopplas via en potentiome
ter. Problemet är att potentiometerns re
sistans är så stor att matningens Thevenin
motstånd är ungefär lika stort som R,. ! Om
inte det minskar känsligheten så vet inte jag
vad som gör det. Nog hade det varit lättare
med en Wheatstonebrygga, men den hade
de förstås inte fått patent på..

Motkoppling mot alla odds
Mätförstärkaren är inte lika absurd, den kan
ytligt sett verka riktigt vettigt konstruerad.
Ett par detaljer skämmer dock helheten.
En harmlös egenhet är att de tre transis
torstegen utnyttjar varsin grundkoppling.
Ingångssteget är en emitterfölj are för att få.
upp inimpedansen, andra steget är ett van
ligt GE-steg. Det tredje steget är ett G B
steg, där mikroamperemetern drivs i serie
med kollektorn. Kopplingen fungerar i prin
cip som en strömgenerator.
Vad jag kan se lurar sig konstruktören delvis
på konfekten när han återkopplar steget. En
titt i Holten ger vid handen att återkoppling
en är av parallell/parallelltyp, det vill säga
att inimpedansen sjunker som följd av å.ter
kopplingen. Inte så. bra i en spänningsmä
tarkoppling, torsk igen med andra ord.

Det roligaste bottennappet är ändå regler
ingen av känsligheten i förstärkaren. Den
grovregleras genom att variera återkopp
lingen, och det är j u ganska smart, men den
finregleras genom att ändra arbetspunkten
för G E-steget ( =rå.förstärkningen).

Som kanske är bekant, så är vitsen med
återkopplade förstärkare att några få. åter
kopplingsmotstånd bestämmer alla prestan
da, mer eller mindre oberoende av :'ad
förstärkaren har för sig utan återkopplmg.
Men det förutsätter ju att det finns någon
ting att återkoppla, alltså att rå.förstärk
ningen är mycket större än den förstärkning
som återkopplingen bestämmer.
E-meterns finreglering av förstärkningen går
med andra ord ut på. att sabotera åter
kopplingen, eller grovregleringen. Nåj a, det
funkar väl, men alla klurigheterna kostar ju
batteriström. Fast, det är klart, med scien
tologernas taxor är väl batterikostnaden det
insta bekymret.
�
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E-meter enl Sv pat 341714
Figur 1 : S:1 här är E-metern kopplad. Schemat är förenklat och visar bara de kretsar
som är inkopplade vid mätning

A,1,(1 - &,

t

u

-t

u

Rvar

Figur 2: S:1 bär ser en Wheatstonebrygga
ut. När bägge grenarna ger samma spän
ningsdelning är Rz lätt att räkna ut ur R .,,..
och de tv:1 fasta motst.inden

-+

Rp

Rx

RTh

Uv or

Figur 3: Detta är det närmaste Wheat
stonebrygga som E-metern kommer. Den
högra spänningsdelaren är utförd med spän
ningskällor och en potentiometer, vars lik
värdiga seriemotst:Ind är inritat i schemat.
Den vänstra är det likvärdiga triangelnätet
till den faktiska kopplingen. Under lyckliga
förb:Illanden är Rp stort jämfört med Rz ,
M�ga oönskade resistanser sätter ner käns-
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E-metern ä r C'tt C'Xakt hjälpm<Xlcl i :rnditering.
F:- m elern (e!C'ktropsykomctcrn) som är konst
ruC'rad och utvC'ckbd av L. Ron Huboord. är
det oskattbara hjälpmN.!lt•t för :itt mlit:1 män
nisk., ns mC'nt:ila lillst.-\nd och förändringar av
det.
F:- metern :i r C'lt oundgängligt hjälpmc<.lel och
absolut nödv:indig vid alla nivåer .1 v träning.
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HUBBARD MARK V E-METE•
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DET FINNS INGET KÄNT SÄTT ATT GÖM
NÅGON CLF:AR UTAN ATT ANVXNDA EN
r.-METER.
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Skaffa <lig din id:1� och l:ir dig :llt använ<b den.
genom :1ll följ:1 L. flon llulih:irds <'nkla skri,·n.1
in�trukt iont·r och övninf.!:1r pi kur�<·r.
E- mt:l<•rn :ir in1r ;iv�t'tld c·11,·r :1nv:indh;1r till
d1:q..··no�;•·r. h,,h:rndlin� dlc-r fiir1·hq. .:g:1nde:1v
n:·1gr:1 som h1·lst sju"don,:ir.

Förenklad lögndetektor
Vad mäter då E-metern egentligen? Ja, inte
mäter den E-fält iallafa.ll, för några poten
tialskillnader mellan händerna lär inte gå.
att upptäcka.. E-metern mäter i huvudsak
kontaktresistansen mellan cylindrarna och
handen. Variationerna. i kroppens resistans
mellan händerna är FÖRSUMBAR i sam
manhanget. Den mäter alltså bara. kontakt
trycket och mängden handsvett. Jämför
Osqledarens kommentarer om klämmandet
på cylindrarna.
Okej , att mäta. mängden handsvett är nog
inte så dumt, den mängden kan variera
mycket med sinnesstämningen. Vad j ag vet
har dock ingen kunnat på.visa att varia
tionerna är korrelerade till någon särskild
psykologisk parameter.
Så kallade "lögndetektorer" brukar mäta
resistans på ett liknande sätt, men dels
mäter de oftast även både blodtryck, puls
och andningsverksamhet, dels mäts resis
tansen gärna mellan två punkter i samma
handflata. för att få. ett känsligare värde.
Lögndetektorns ide är att exempelvis mängd
en handsvett ökar när man känner sig be
svärad, osäker eller orolig. När man ljuger
skall detektorn visa att man är rädd att bli
avslöjad.

I

1 1

Numera används lögndetektorer knappast
längre, sedan hå.de säkerhetstjänster och
rekryteringskonsulter kommit underfund
med att de lurat sig sj älva många. gånger om
genom övertro på metoden. J a.g ha.r hur som
helst svårt a.tt tänka mig att en "orduppkla.rare" från studema. ska. kunna. fä ut någon
relevant information av deras simpla. och illa
uttänkta. lögn.detektorvariant.

\·I - �--=
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Åke Nordin

PS

För att förebygga juridiskt betingad ekonomisk ohälsa så. poängteras härmed att
begreppen " E-meter" och " Scientolog" antagligen är någon sorts varumärken, ägda
av ( de efterlevande till) en viss herr L Ron
.

Hubbard
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E-metern bygger på. resistansmätning med
likström, och tur är det. Det finns ingenting
i E-metern som reagerar för växelström, an
nat än att den brinner upp om strömmen
är tillräckligt stark. HADE E-meterns mät
kretsar registerat växelspänning på nå.got
sätt (till exempel i syfte att mäta. nå.got
mänskligt skapat E- eller H-fält) , så h a.de
"instrålat" brum förstört alla mätningar.
Nätspänningen kopplas nämligen kapacitivt
till kroppen ifrån sladdar i väggen. Den
kopplingen är ganska effektiv, pröva själv
att hålla i en banankontaktförsedd oscil
loskopsladd med båda. händerna, så. får du
se.
En given reservation är att senare versioner
av instrumentet kan skilja sig från den
patenterade, ansökan lämnades in redan
1968 och patentet utfärdades 1972. E
metern på Osqledarens fotografier ha.r dock
samma uppsättning kontroller som det i
patentet beskrivna. instrumentet, och de är
vad jag kan se graderade på. samma sätt.
Eftersom förstärkaren är återkopplad och
graderingen av omkopplaren för återkoppling
stämmer med patentet, samt att de "brygg
förstörande" potentiometrarna finns med,
så kan ma.n på goda grunder anta att <la.
gens E-metrar ha.r samma brister som den
analyserade.

./
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Lafayette Ron Hubbard

Författare till mängder av pseudo-veten
skaplig litteratur. Grundade scientologirö
relsen så tidigt som 1950. Den i Sverige
mest kända boken, "Dianetik", presenterar
de grundläggande teorierna och begreppen
inom scientologin. Genom citat och hänvis
ningar till vetenskapsmän som Maxwell och
Newton försöker han ge verket vetenskaplig
status.
Föddes 13 mars 191 1 i Nebraska.
Livnärde sig ett tag på att skriva science
fiction romaner. Enligt FBI dömdes han
till 25$ i böter för stöld 17 augusti, San
Luis Obispo, California, 1948. Försattes
i konkurs 16 december 1952 i Philiadel
phia, Pennsylvania. Mars 1951 anmäls Hub
bard Dianetik-forskningsstiftelse för medi
cinsk och kirurgisk undervisningsverksamhet
utan tillstånd av den medicinska prövokom
mitten i staten New Jersey.
Han påstod sig vara en vittberest man.
Inte bara för oss så exotiska resmål som
orienten, utan även Himlen, Mars och Venus
har han besökt.
Himlen två gånger.

Första gången för 43891 832 611 177 år, 344
dagar, 10 timmar och 40 sekunder sedan
räknat från kl 11.02.30 Greenwich Time 9
maj 1963. Hubbards hustru betecknade
honom som "hopplöst sinnessjuk" när hon
lämnade in skilsmässoansökan 1951.
Hubbard grundade centra över hela världen.
Det största och viktigaste förlade han till
Storbritannien. Därifrån blev han utvisad
för skattefiffel.
Avgick som president och direktör för rörel
sen 30 december 1966, men förmodas hela
tiden haft ett stort inflytande och mottagit
stora delar av inkomsterna. Bosatte sig på.
fartyget "The Royal Scotsman", 3280 ton,
som kry ssade i medelhavet.
Ombord bar han alltid amiralsuniform.
Det hävdas att han var en framstående for
skare inom medicin och kärnfysik.
Enligt den rapport som Bundeskriminalamt
presenterade den 8 mars 1973 innehade
L Ron Hubbard varken medicinska eller
vetenskapliga kvalifikationer.
Lafayette Ron Hubbard är författaren till
studemas kursmaterial i studieteknik.

Spritens historia 2(5)

Spriten

"I män av höga sinnen, som skämmes att
dricka, minnen, att dricken ger största lust!
Förakten den hjärnlösa hopen, som lever i
sorg och pust, och sök som jag fröjd uti
stopen
Så skrev han, 1600-talspoeten Lasse Luci
dor (som egentligen hette Johansson i efter
namn). Möjligen levde han som han lärde,
en suput och bråkmakare. Dock var han
inte mer än salongsberusad på källaren Fim
melstå.ngen i Stockholm den där kvällen
1674 då han duellerade med löjtnant Storm
och fick ta emot fem värjstick. Slut med
honom.
Det kan vara rätt att låta denne dryckes
diktare bilda inledning till historien om det
svenska supandet. Ty det var under stor
maktstiden som ölstopen på allvar byttes ut
mot brännvinsmuggar. Så där i början var
det inte många som ens bekymrade sig om
att byta storlek på dryckeskärlen. Brännvin
som öl.

Men historien tar sin början långt tidigare
än så. och inte alls i Sverige.
Araber, kineser eller italienare
Konsten att destillera upptäcks sannolikt
ett par århundraden e Kr genom fry sdestil
lering. I och med att alkoholen har en lägre
fry spunkt än vattnet får man plötsligen en
metod att framställa en starkare och musti
gare vinsort. Tvåtusen år efter det att vinet
upptäcks tillverkas de första destillations
apparaterna. Det äldsta arkeologiska fyndet
är från 1160-90-talet i Kina, men förmodli
gen är destillationskonsten känd redan långt
tidigare. Araberna beskriver på. tidigt 1100tal konsten att destillera och i Italien är
det vid Salernoskolanslaboratorier som den
västeuropeiska alkemin föder den nya tek
niken att använda sig av apparater.
Ren alkohol
Destillationsutrustningarna förbättras allt
mer och snart upptäcker man att de skadliga
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ett halvt äggskal eller en halv sked i en
bägare eller en skål vin."
I Norden bevaras detta rykte länge. I
I
medeltida
läke- och örtböcker talas om tz
I
watnn som forlenger menniskiona liiff. År
1531 sänder länsherren i Bergen, Esge Bilde;
ärkebiskop Olav Engelbretss�n nogit watnn,
som kallis Aqua vite, och hielper samme
watnn for alle hande kranshdommer, som
ith menni'ske kandt haffue indvortis.
Universalmedel
Under pesten 1348 och senare används
brännvin som ett universalmedel. Det är
sannolikt att det är vid den här tiden som
brännvinet börjar tillverkas i stora. kvan
titeter. Den heliga. Birgitta. berättar om
thom manne som gör bränt vin (vinum ar
dens) älla bränt vatn (aquam ardentem)
bulkit som görs ok blandas aff vine. Efter
namn med anknytning till brännvin och
brännvinstillverkning börjar dyka. upp och
berättar att hanteringen övergår från att
vara. ett apotekarnas monopol till ett ar
bete för specialister. I början på 1500talet är även kvinnorna verksamma inom
brännvinstillverkningen. I Stockholm är
det Birete och Karin winbrenneske som blir
kända.
Tillverkning
Vintrampning i Sancerre, Frankrike, för
Den som bäst beskriver den medeltida
eget hush�ll. Foto Mirja Lausson, 1978.
brännvinsdestilla.tionen är kanske Michael
(Vad bilden har att göra med själva stark
Sa.vonarola., fa.rf a.r till reformatorn i Florens.
spritens historia att göra kan väl disku teras,
Av gammalt användes tenn- eller blykärl,
men som bekan t tillverkas j u Cognac av vin,
men vin kan också destilleras i glaskärl. Det
mer om detta i kurskompendiet i Matema
är av vikt att ansluta kärlet tätt till des
tiska metoder... )
tillerkolven, elden bör inte vara häftig och
det är bäst att destillera med hästgödsel
finkeloljor (flervärdiga alkoholer) som finns
som bränsle. Avkylningen sker lämpligast
blandade i alkoholen försvinner vid upprepad
vid avrinningsröret från destillerkolven, som
destillation. Redan Raymund Lullius (född
ledas genom ett tråg med vatten. Glas
omkring 1235) föreskiver i sitt testamente
eller liknande kärl skall man helst använda,
sju rektifikationer, det vill säga sju omdes
blykärl ge ett giftigt brännvin. Först bör
tilleringar.
man destillera ut en tredjedel av vinet och
Medicin
använda fem sjundedelar av innehållet i des
Thaddeus Florentinus, berömd läkare i 1300tillerkolven. Efter tio destilleringar erhålles
talets Bologna, kallar alkoholen alla. läke
ren alkohol.
medels moder och drottning.
Den svenska tillverkningen
"Det vore omöjligt att räkna upp dess ojämFörsta gången brännvinet kommer till Sveriförliga egenskaper, ty det hjälper mot allt
ge är under 1400-talet. Från början är det
ont, inre som yttre. Det tillintetgör allt gift
tyska köpmän som för med sig den hittills
och skyddar mot förruttnelse. Framför allt
okända drycken hit. Men i början är det inte
verkar det som ett under mot allt lidande
som rusdryck man möter brännvinet utan
som förorsakas av köld, ty det ökar kroppens
som läkemedel och som ett led vid krutnaturliga värme och bevarar därigenom mänDet bränner, alltså smäller
tillverkningen.
niskans
ungdom
och
förlänger
livet.
Efter!j
det det bättre. I en räkenskapsbok frå.n
som det har s� stora kraft�r, bör det anv�I\
1467-70 för Stockholm stad framgår att
das
oblandat
1
små
kvantiteter,
exempelv1
s
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pulvermakare Berend erhöll fyra örtugar för
brand wyn til krudh.
Vid 1476 års burspråk i Stockholm stad tas
följande upp: Item ingen sälie brenth win
her i stadin vthan then ther af! radith til
satter är. Hwilket ther medh finnes, böte
xij (tolv) marck och miste vin och sin sin
redzschap. Det vill säga ingen får sälja
brännvin i staden som inte blivit tillsatt av
rådet. Den som ertappas, får böta tolv mark
samt miste vin och redskap. Den svenska
tillverkningen är alltså redan nu i full gång.
Snart begränsas emellertid inte brännvinets
användning till krut. Av en redogörelse från
en domstolsförhandling år 1494 framgår att
all bränning och försäljning av brännvin
förutom till kruttillverkning är belagda. med
dödsstraff. Så småningom inser man nog att
brännvinet som dryck är svår att stoppa.
Nu är det emellertid inte pulvermakarna
som längre ska få förtjänsten. Det första
privilegiet att holle och skenckie brenth wiin
i Stockholm beviljas Corth flaskedra.ga.re
år 1498. Rättigheten åtföljs dock av vil
lkoret att förse stadens pulvermakare med
allt brännvin de behöver. Vid den här
tiden börjar brännvinet också att användas
inom läkekonsten i Sverige, men endast pri
viligierade apotekare får tillhandahålla det
så kallade livselixiret.
Kryddbrännvin
Under många århundraden kommer bränn
vinet att hävda sin ställning inom den folk
liga läkekonsten. Genom tillsats av örter,
kryddor och extrakt får brännvinet fungera
som ett botemedel mot alla sorters sjukdo
mar och bedrövelser.
De äldsta tryckta svenska recepten på kryd
dat brännvin återfinns hos Peder Månsson.
Biskopen från Västerås beskriver i sin Läke
bok från 1522 hur kryddorna skulle extra
heras: Man skall taga liffsens vathin och där
lägga ört, krydda, rötter, frö, blomster eller
annat lämpligt och ställa glaset i solen tre
timmar eller på lättare eld. Så taker thz til
segh the samma dygdena oc krafftena som
thz tingith haffwer som swa lagdis therj.
Redan i medeltida läke-och örteböcker om
nämns många. kryddor som än idag hör till
våra. vanligaste brännvinskryddor. Bland
dem finns kummin, fänkål, anis, körvel,
isop, koriander, basilika., pors och malört.
Idag tillverkar Vin- &; spritcentralen fjorton
olika akvaviter. M�nga. av dessa har fort
farande hundraåriga recept som grund.

Sädes
Det sägs att den förste kinesen som bryggde
rusdrycker hette Du Kang och levde under
Östra Zhoudynastin. Efter att ha. skänkt
kejsaren ett parti förklaras han som en
"vinets odödlige" av densamme.

A bsolut Renat Brännvin, -tappat av Asker
sunds nya Spritförsäljningsa.ktiebolag
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Kinesernas "vin" var under äldre tid fram
ställt på säd, huvudsakligen hirs, men det
dröjer ända fram till slutet av 1300-talet in
nan europeerna upptäcker sädesbrännvinet.
Detta betyder att de områden, till exem
pel Nordtyskland och Nederländerna, får en
billigare produkt än den som normalt im
porteras dit. Redan under medeltiden finns
det emellertid en viss opposition mot detta
bruk och i Sachsen utfärdas förbud mot att
bränna sädesbrännvin.
;p
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Husbehovsbranmng
I 1500-ta.lets Sverige är bränvinsbränningen
i huvudsak koncentrerad till städerna.. Från
enstaka. brännvinspa.nnor på slott och herr
gårdar sprids tillverkningen under 1600ta.let till den övriga befolkningen. När säd
börjar användas också i Sverige lär man sig
snabbt att bränna sitt eget brännvin.
Så småningom kommer brännvinet att ingå
som en del i det dagliga. kosthållet. Man
dricker sitt brännvin ur speciella. brännvins
skå.la.r, gärna med sked, som soppa.. Från
ordet soppa härstammar också ordet sup.
(Jfr småländskans suppe.)
Alla var dock inte glada. över den stora
brännvinskonsumtionen. Lokalt försöker
många präster, understödda av somliga. för
samlingsbor, att minska. drickandet genom
ordningsregler och övervakning. 1756 beslag
tar staten 180 000 husbehovspa.nnor med
Mättlighet
stöd av ett tillfälligt brännvinsförbud. Detta
Begränsning av drickandet är vid den här
med en befolkning på. knappa. två miljoner
tiden ingen ny historia.. En kock, anställd
invånare vilket betyder att varje gård på
hos kejsaren Yu under Xia.dynastin, upp
den tiden hade sin egen panna.
täcker efter lång tid a.tt hans blötlagda. ris är
förvandlat till vin och när han smakar a.v det
finner han att det är gott. Han upptäcker
också att ju mer han dricker a.v det, desto
gladare blir han, för att till slut brista ut i
glädjesånger.
Kejsaren låter sig också väl smaka av bryg
den och kocken får tillåtelse att tillverka.
stora kvantiteter till en betydelsefull högtid.
Han inser också. snart brygdens betydelse.
Den envisaste motståndare blir medgörlig
efter blott ett par koppar. Men redan
nästföljande dag varseblir han också. dess
nackdelar. Ämbetsmännen orkar inte ar
beta eftersom de har besök av kopparsla
gare och snabbt utfärdar han regler för vin
dricka.ndet. Dels ska man servera i små
koppar och inte i soppskålar. Ingen ska.
tillåtas dricka på fastande mage och när
man dricker är man tvungen att äta till samt
delta i någon kroppsövning. Det senare
kanske är en förklaring till de populära fing
erlekar som kineser ofta roar sig med när de
dricker.
Kronobrännerier
Efter återkommande missväxtår i Sverige
o�h en kraftig stegring av brännvinskonsum
tionen införs under Gustaf III kronobrännerier för att förbättra. landets ekonomi. 1775
förstatligas brännvinsbränningen och ett 60ta.l brännerier inrättas och all husbehovs
Destillation i Nymö bränneri, Sk:foe, 1920bränning samt införsel av utländskt brännvin
talet
förbjuds.
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Kronobrännerierna blir dock en felsatsning,
folk fortsätter att bränna i lönn. Så små
ningom släpps husbehovs bränningen åter fri
och de sista statligt kontrollerade bränneri
erna - den här gången - läggs ned 1824.
Omkring 1830 finns åter cirka 175 000 pan
nor i landet.
Teknisk utveckling
Under 1800-talet sker stora förändringar,
de tekniska framstegen är många och ar
betsmetoderna förbättras stadigt. Tillverk
ningen ökar och bränningen börjar samord
nas. Redan i mitten av 1700-talet utför
grevinnan Eva de la Gardie försök med
potatisbrännvin, men först under nästa sekel,
när potatisen blir mera allmän, slår den nya
råvaran igenom. På grund av potatisbrän
ningen och den förbättrade tekniken min
skar husbehovsbränningen och större brän
nerier dyker upp. Man räknar med att det
under 1830-talet tillverkas betydligt över
100 miljoner liter brännvin per år. Folk
mängden vid den här tiden uppgår till tre
miljoner.
1855 ställs all tillverkning åter under statlig
kontroll och det slutliga avskaffandet av
Antalet legala
hembränningen börjar.
brännvinspannor minskar från 43 000 år
1855 till 591 å.r 1861, alla placerade vid
större fabriksbrännerier.
Konsumtions brännvin
För att eliminera finkelolja och göra bränn
vinet mer välsmakande har man genom
tiderna använt olika metoder. Långt till
baka i tiden lagras brännvinet på fat vilket
mildrar beskheten eller så tillsätter man
kry ddor för att dölja bismaken. Under
1700-talets slut börj ar kolfiltrering tillämpas
och vid kallreningsverken erhålls enkelt re
nat eller dubbelt renat brännvin. Med den
så kallade fraktionerade destillationen införs
en ny metod för rening av råbrännvin. 1869
uppförs på Reimersholme Sveriges första
varmreningsverk. Här lanserar brännvins
kungen L O Smith ett varmrenat, finkelfritt
brännvin som får namnet Tiodubbelt renat
brännvin eller, som det senare kallas, Abso
lut rent brännvin.

Brännvinskantin, cirka 1880-tal

Rå.spriten som tillverkas ha.r en alkohol
halt av 92% och renas ytterligare (rek
tifieras) till 96% vid bland annat Stock
holmsanläggningen. 1985 såldes strax över
160 miljoner liter sprit, varav 53 miljoner
liter var ren sprit, importerad vara in
beräknad, svensk öltillverkning borträknad.
Försälj ningsvärdet närmar sig två milj arder
kronor, fortfarande den svenska ölen bort
räknad, vilket innebär att svensken över
femton år, inklusive ölen, kolkar i sig 15,25
liter sprit ( 40%) varje år. Men var lugn,
med det ligger vi på. trettionde plats i
värdlsstatistiken.

1910 går samtliga rektifieringsbolag sam
man och bildar Reimershols Gamla Spritför
ädlingsaktiebolag. När Vin- &:; Spritcen
tralen grundas 1917 utgör Reimersholmsbo
laget stommen i det nya bolaget. Så sent
som vid sekelskiftet finns 120 brännerier i
drift, fram till årsskiftet 70/71 läggs ett
90-tal ned och idag återstår endast ett,
Gärdsbränneriet i Nöbbelöv (Skåne).

I nästa nummer 6terkommer vi med punsc hen
;.. ::,:· ,
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nOllegasquen

Askungen heter hon visst, den förtjusande
och så bed�rande lilla pojken. Stygga syst
rar har hon ockd, en stycken, och en elak
styvmor.
Ganska nyligen hemkommen från en nOlle
gasque i Norge, rättare sagt Omegas nOlle
gasque, klämmer jag ner mig på en stol i
kårhusets matsal. Det är fullt med folk, allt
från de trogna sekt-ionen och gäster från
Finland till våra båda E-sektioner. Ettan
från Västerås ser fortfarande lite osäker
ut, måhända inte helt van vid fracken och
kanske lite orolig för sin, nästan, motsvarig
het här i Stockholm.

När DKS rullar ut den flygande mattan för
nOllan, kan jag inte låta bli att tänka på den
underbara uppvisning den norska nOlla.n,
s!,'5lle noviser bjöd på när de fick hälsa på
" volten". Hos Omega blir man uppta.gen i
brödraskapet efter en ganska rejäl omgång,
här är det bara början på kvällen och det
är en fin samling skutt och krumbukter som
presenteras. En del vill till och med gå på
båda mattorna och försöker på det sättet
göra sitt yppersta för att roa publiken och
samtidigt bryta fötterna av sig.

Å andra. sidan finns det redan de som klarat
av vrickningarna alldeles utan hjälp, både
bland faddrarna och nOllan. I pausen före
spexet börjar bjuder en stukad spexnOlla på
pausmusik av bra kvalitet, till och med så
bra a.tt det hela utvecklar sig till allsång.
Sedan är det dags för resten av gruppen att
agera.

Askungen, den stackars flickan, träder in
på scenen och vinner omgående publikens
medlidande för hennes fruktansvärda slit.
Hennes bedårande matmor med bihang över
tygar även den siste. (Var i himmelens
namn hittar man så.dana kläder.) Plötsligt
får man besök av ett sändebud från aktuellt
redaktionen som meddelar att det inom kort
hå.Ils bal på. slottet, där prinsen söker finna.
sin gemål. Alla börjar givetvis planera, även
den oskuldsfulla Askungen som genast bris
ter ut i någon form av glädjesång vilken
kanske passar bäst till en pottaskunge.
Abrupt blir hon avbruten av husets mor
och dotter. Hon ska. inte alls gå på någon
bal och blir tvungen att konsultera den fula
feen, som tyvärr lider av pumpa.torsk, för
plötsligt befinner vi oss redan på. ba.l.
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Morgonen efter är en riktig dagen efter,
men prinsens betjänter lä.ter sig inte nedslå.s.
Upp med prinsen. Vad prinsen däremot
kanske inte räknar med är att må.ndagshäfv
ets filmjölk innehå.ller lagom sega rå.ttor och
att treon är utspädd. Gott, men var är
HON? Ut och leta ...

Så. finner man slutligen den sköna, den
här gå.ngen i stallet passande nog. Under
vigselceremonin avslöjas bruden, en häst
som glatt travar omkring under så.ngen som
avslutar spektaklet.

Det finns många sätt att blanda drinkar
på, det kan PR berätta om. Men tack och
lov slipper vi munblandad herpes on the
rocks. Prinsen blir full i varje fall och vågar
till slut stämma upp i en lovsång till den
söta ungen. Ungen blir däremot vild och
drar en rap, efter en mycket beklämmande
avklädningsscen, hur man än ser på det.
12:02 gå.r bussen, strejk eller inte, och skon
blir kvar.

I pausen ökar sorlet ordentligt och det verkar
som om de flesta i publiken är nöjda med
underhållningen. Att se på. spex är roligt
och jag hå.ller med om kvaliten den här
gå.ngen är ganska hög. Men varför inte
ge fan i svordomarna? Dessutom tror jag
att man vinner å.skå.darnas totala uppskatt
ning om spexförfattandet " inskränker" sig
till att utesluta det eviga strippandet på
scen och de onödiga nödrimmen i form av
olika böjelser och perversiteter. De kan
man gott hå.Ila utanför scenen. Detta till
skrendarspexets fördel, som i å.r kom att bli
riktigt underhållande.

" Usch, fy eller V( We)" . Vi befinner oss i
landet gymnasien på. planeten Obstinatus.
En samling gymnasister sitter vid ett bord
och insuper brygden te. För att få. det lite
roligare sjunger man nå.gra riktigt käcka hit
lå.tar som "fader Abraham" och "Lambo" .
Näsorna antar snabbt en allt rödare färg och
stämningen verkar bra ända tills serumet
plötsligen tar slut, stor skada.
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Men varför inte ta hjälp utav Åke prophet,
den lilla äckliga takd.ttan. Snabbt skall
man bege sig till Elektrien, där till och med
skäggen lär växa och pösa. Åke, Åke, Åke...
Allt är frid och fröjd hos badrockarna ända
tills ett annorlunda utstyrt sällskap anländer,
listigt utklädda med lösnäsor för att dölja
de riktiga. Står det verkligen rätt till här?
Kanske någon borde testas med en kugg
fråga, varför inte en av Maxwells ekvationer.

_

___·

Ångerfull berättar gymnasisten med en gång
att det är We-droughen som är så attraktiv.
Eftersom han verkar vara så okej, inlemmas
han hos de äkta, men kampen mot de andra
måste gå vidare...
Gymnasierna blir osäkra...Jaha, eh... eh, jaha
...och plötsligt befinner de sig ställda fram
för/inför en flaska Bä.sk. Under tiden hin
ner Prophet numero ett komma med en
av de slutgiltiga lösningarna för att bli av
med dessa märkliga gymnasister. "Buren
med Åke i mittern och golvet blir bas, om
sluten av en White Dust-kollektor". In
nanför vetemjölskransen finner sig plötsligt
de annorlunda infångade och vad kan de
väl göra, de blir så rädda för våran andra
l prophet, de säger genast vad de vet.
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:OSK-stjärnan
�kämpar för
sitt liv igen
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Slutligen finner DKS sin lösning på pro
blemet. Med UR-Osquars hjälp finner man
roten till oron och nollan kan förintas i en
jättelik puppa. Efter att ha tackat för sig
och sig sj älva drar i trygghet skrenderiet sig
tillbaka för att, kanske, dyka upp lite senare
under de följ ande festiviteterna ...

EMISSIONEN nr

Så äntligen började .;Eva Larsson högtidligt
presentera de celebra gästerna som tågade
in i matsalen, ledsagade av i-teknologer
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vid sitt bästa humör. Intåget blev en sig
nal till övriga besökare att slå sig ned och
närmare stifta bekantskap med den högst
inbjudande laxfyllda croissanten, som var
serverad. Denna bekantskap visade sig vara
så trevlig att den tyvärr blev alltför kort
varig. Croissanten dissikerades minutiöst
och for som en projektil ned genom stru
pen, tätt åtföljd av en droppe pilsner. Mitt
snabba förfarande bidrog givetvis till att
min väntan på varmrätten blev i det närmas
te olidlig, men då jag under tiden un
derhölls av ordförande Bengt "Jaa-eh eh
jaha" Bergström samt nå.gra så kallade Ul
liga krulliga gubbar, berördes jag föga av
mitt huvudlösa handlande.
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Varmrätten �rverades så efter en kort tids
väntan, och Hans Beling tog tag i mikro
fonen. Tonerna studsade mellan väggarna
och ädlare drycker inmundigades, gjorda på
såväl malt som druva och potatis. Mel
lan sångerna hanns det faktiskt med att
provsmaka den utsökta tjöttabit som någon
i köket varit så. vänlig att portionera ut
till mig. Tjöttet var, som vi alla märkte,
av nästan lika hög klass som Torulvs...tjött
(Nej, nej jag menar tjött som man gör bif
far av alltså.). Hans kulinariska färdigheter
hade inte heller ELOR missat varför Torulv
�ek mottaga en smärre utmärkelse av
Anders Lundqvist. Klas-as fick mottaga en
liknande utmärkelse, han däremot för sina
strilande försök att införa kinesisk mor
gongymnastik på. Elektrosektionen. Aven
Chris fick en liten utmärkelse, tyvärr i sin
frånvaro. Ett tioohmsmotstå.nd i en tepåse
som symboliserar motståndet mot tionde
tentan i TET. GRATTIS grabbar!
När middagen senare långsamt började lida
mot sitt slut, var det ånyo dags för först
klassig underhållning med sång och dans.
Vitt brus anförda av allas vår Jerquer Berg
ström, framförde med stor bravur bl a
den finstämda visan om flickan som tjänte
hos rikskommendanten, vilt påhejade av en
musikälskande publik. (Fantastiskt vilka
röstresurser det finns på sektionen). Med all
respekt må.ste dock medges, att de hamnade
lite grann i lä av den föregå.ende barbershop
sjungande kvartetten. Dessa fyra välstämda
herrar framförde nummer, så. fantastiska att
t o m Birgit Nilsson hade förtidspensionerat
sig, om hon hade varit närvarande vid fram
förandet. NOllan och de andra applåderade
så. till den milda grad att händernas färg
på.minde om ett fullständigt färgspektrum.
När de starkaste känslorna falnat, lutade sig
folk tillbaka för att bevittna kvällens nästa
begivenhet...BalettnOllans framträdande.

nr 6-

Förundrade över nollans talang, såg vi den
värmländske drängen piska på raggaren efter
noter och slutligen få. sin hjärtas dam (?) till
vår stora förtjusning. Det måste sägas, att
framförandet var så beundransvärt, att den
påföljande omstarten snarare var roligare än
tråkigare att beskåda, ett betyg så gott som
något.
Nu besatte gästerna scenen på. löpande band,
och de sedvanliga gåvorna delades ut. Vi
minns väl alla gästerna från vårt östra
grannland, som gav ordföranden ett kärl
med finskt lantvin. (Elaka tungor vill göra
gällande att vinet hade gjorts på pott-atis).
Punschglasen hyfsades därefter och vi gick
alla ut i puben och trängseln för att lyssna
till musiknOllans uppvisning.

MusiknOllan rev av några gamla godingar
till publikens stora förtjusning. (Musik
nOllan! Det finns nå.got som heter musik
högskolan.) Stämningen blev snart på topp
och glada i hå.gen begav vi oss ned till
BPA-gasquen för den "andra perioden" som
PR så förtjänstfullt hade fixat. (Tack PR!)
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Efterköret gick som sig bör i töcknets tecken
och vår lilla PRissa Sara lärde sig snabbt att
hata drinkar. De är ju så svåra att komma
ihåg, särskilt när tio andra drinkar skriks
ut samtidigt från andra sidan bardisken av
ett tjog törstiga kunder. Efterhand började
folk falla ifrån och det var en lätträknad
tapper skara som slutligen intog vickningen
i gasquen, vilt sjungande gamla hederliga
Elektrosånger. Denna skara sökte seder
mera finna en bädd att vila sina krumma
ben på, med blandad framgång. Själv
såg jag dagens ljus för sista gången framåt
halvnio och när jag vaknade fyra timmar
senare drog jag en lättnandes suck tänkandes:
Tur a tt det ba ra är nOllega sque en g6ng
om 6ret !
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Kursförslag till ny inriktning på KTH
Bakgrund
Utvecklingen inom rymdtekniken har på
senare år haft en nästan explosionsartad
utveckling. Om Sverige ska kunna hänga
med i utvecklingen på detta område är det
dags att göra någonting nu. Detta: tyckte
åtminstone fyra teknologer, två från F
linjen och två från E-linjen.
Eftersom Sverige inte har lika stora ekonom
iska resurser som stormakterna USA och
Sovjet, borde vi i stället satsa på kvalitet
och kunskap. Det var när ordet kunskap
kom med i diskussionen som tanken på en
rymdteknisk utbildning föddes.
Iden kom från Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg, där man för några år sedan ska
pade en rymdvariant för tekniska fysiker.
Vi ansåg dock att också KTH borde ha
en sådan möjlighet. Därför började vi un
der våren och sommaren 1986 att ta kon
takt med forskare och professorer som skulle
kunna tänkas vara intresserade av iden.
Eftersom den fick en mycket positiv respons,
utarbetades ett förslag till rymdteknisk in
riktning under sommaren.
Utbildningen är tänkt att samla utbild
ningsresurser och studenter från KTH, Karo
linska institutet, Stockholm Universitet,
FOA och andra rymdtekniska företag.
Kursförslaget

Utbildningen är tänkt att bestå av ett gemen
samt basblock i årskurs tre, som läses av
alla, och sedan ett antal olika specialinrikt
ningar inom olika områden som kommer att
beskrivas nedan.
Basblock

Basblocket, som är tänkt att ligga i årskurs
3, ska ge en allmän översikt över rymdte
knologin idag. Den bör bestå av en intro
duktionskurs i föredragsform, en rymdte
knologikurs samt en astrofysikkurs.

lntroduktionskursens huvudsakliga syfte ska
vara att väcka ett intresse hos de studerande.
Undervisningen ska bestå av ett antal före
läsningar (10-12 st.). Dessa är tänkta att
kunna hållas även av inbjudna forskare och
industrifolk. Anledningen till detta är att
man på så sätt kan få med det senaste inom
den snabbt expanderande rymdutvecklin-

gen och på så sätt hålla kursen "up to
date". Exempel på saker som kan tas upp
på föreläsningarna är: astrofysik, farkost
teknik, materialvetenskap, telekommunika
tion, fjärranalys och rymdbioteknik.
Astrofysikkursen är tänkt att i stora drag
behandla de astrofysikaliska mekanismerna
i universum. Den bör beskriva fysiken
bakom de händelser som utspelar sig både i
närliggande och avlägsna områden i univer
sum.
Kursen rymdteknologi ska behandla just
teknologin i rymdsammanhang. Rymdtek
nikens historia, metoder inom rymdforsknin
gen, raket-, satellit- och ballongteknik, be
mannade rymdfärder och mätteknik är äm
nen som kommer att behandlas.
I årskurs 4 kommer det att finnas möjlighet
att välja mellan fem olika inriktningar: tele
kommunikation, fjärranalys, materialteknik/
farkostteknik, astrofysik och rymdbiofysik.
Telekommunikation

När det gäller telekommunikationsinriktnin
gen är utbudet på KTH redan idag stort.
Detta innebär att de flesta kurserna som
skulle ingå i detta block redan existerar
idag. Vissa kompletteringar bör dock göras.
Kurserna i rymdblocket bör ge en god över
sikt av förekommande och tänkbara telekom
munikations- och databehandlingssytem
för rymdtillämpningar, innehållande allmän
na problemställningar och prestandakrav.
Dessutom bör det finnas mer tillämpade
kurser med större förkunskapskrav, där sep
arata delar i informationskedjan behandlas.
Dessa kurser kan senare leda fram till en rad
kvalificerade exsamensarbeten.
Kusruppläggningen är tänkt att inledas med
kursen "telesystem i rymdtillämpning" som
ska vara en orienterande kurs på basblock
snivå. Efter denna inledande kurs finns det
möjlighet att välja mellan två inriktningar:
"mätsystem/databehandling" och "signal
teori/telekommunikation".
I · blocket mätsystem/databehandling be
handlas sensorer, detektorer, databehan
dling av givna mätdata och annan informa
tion (exempelvis bild behandling). Simuler
ingteknik, datakompression och mätteknisk
optik är andra exempel på tänkbara kurser.
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Kursen i rymdgeodesi avser att ge kun.
I
Förslag· till kUTSUpp1aggn1ng skaper om moderna metoder för bestämning
av position samt geofysikaliska och geodynamiska parametrar, särskilt tyngdkraften.
När det gäller kursen geodynamik, kommer
den att behandla ämnen som polvandring
och jordrotation, kontinentaldrift, landhöjn
ing och tidjord.
Materialteknik/Farkostteknik

Basblock

'

På. inriktningen materilteknik/farkostteknik
ska de studerande dels få kunskap om möjlig
heterna. att tillverka nya material i rymd
miljö, dels om hur nya. och traditionella
material kan användas för att uppnå. de
speciella krav som krävs vid konstruktion
av satelliter, instrument m m.
Här börjar man med att läsa två. stycken
ma.terialvetenskapkurser som dels behand
lar metaller och dels polymerer. I kursen
om metaller ges kunskaper om kristallina
och amorfa materials strukturer och egen
skaper vid noll-gravitation. Motsvarande
kunskaper ges om polymerer i den andra.
kursen.
När man fått de grundläggande kunskaperna.
om materialen man kommer att använda, är
det dags att börja bygga nå.got med dem.
Därför läses sedan kursen "konstruktion"
som just behandlar konstruktion a.v satel
liter, raketr o.d.
Astrofysikblock
På denna. inriktning behandlas de fysikaliska
förloppen i de extrema. miljöer som råder
i universum, med särskild tyngdpunkt på
jorden närmiljö. Målsättningen är i första
hand att ge en utbildning som beskriver
på.verkan av olika astrofysikaliska förlopp på.
satelliter, sensorer m m.
Här inledes blocket med en kurs i plas
mafysik där "det fjärde tillståndet" behand
las. Därefter kommer en kurs om strålning.
I denna behandlas i första hand elektromag
netisk strålning, frågor kring strå.lningsmek
anismer och strå.lningstransport.
Efter detta finns det möjlighet att välja mel
lan två olika inriktningar: "deterktorteknik"
och "teoretisk astrofysik". Detektorinrikt
ningen är tänkt att till stor del utgöras av
laborationer. Dessa bör vara upplagda så
att de studerande får en uppfattning om
vad, hur och med vad man mäter olika saker
i astrofysikaliska sammanhang. Som exempel kan nämnas CCD-tekniken.

,.
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Astrofysik

Rymdbiofysik

,.I

Tele
kommunikation

Materialteknik
Farkostteknik
Fjärranalys

Inom signalteori/telekommunikation tittar
man främst på. satellitsystem, modulation,
transponder och jordstation, felkontroll/kod
ningsteori, filter, antenn- och vå.gutbred
ningsteori, mikrovå.gsteknik och fiberoptisk
kommunikation.
Fjärranalys block
Denna inriktning är tänkt att behandla teo
retiska och praktiska grunder för kartläggn
ing av jordytan från luftburen plattform
(satellit, flygplan).
En kurs i "bildbehandling och mönsterigen
känning" inleder detta block. Här behand
las grundläggande principer för digital bild
behandling samt grunderna för mönster
igenkänning. Efter detta kommer en tele
komminikationskurs som ska ge en allmän
insikt i ämnet. Dessa två. kurser följs
sedan av en valmöjliget. Antingen kan
man läsa ett block innehållande ämnen som:
naturresurser, geografiska informationsys
tem, fjärranalys och detektorteknik, eller
också. väljer man att läsa blocket med rymd
geodesi och geodynamik.

•
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Inriktningen "teoretisk astrofysik" kommer
att behandla ämnen som plasmafysik, grund
ämnessyntes i supernovor, strå.lningstransp
ort i stjärnatmosfärer m m.
Rymd biofysik

Någon utbildning inom rymdbiofysiken ex
isterar inte i Sverige. Behov finns dock, dels
inom läkemedelsindustrins forskningspro
gram, dels inom flygmedicinen.
Anledningen till att en så.dan utbildning bör
ligga i Stockholm, är att man då kan utnyt
tja ett samarbete mellan KTH, Karolinska
Institutet, Stockholms Universitet och FOA
där en hel del forskning redan idag bedrivs
inom flyg- och baromedicin.
För att få. en grund i medicinsk terminologi
inleds inriktningen med en kurs i "termi
nologi/medicin". Här kommer man att be
handla bl.a. instrument och metoder inom
diagnostik och terapi, människokroppens
reaktioner vid låg gravitation, strå.lningsbio
logi m m. Sedan följer kurser om "rymd
medicisk teknik" och "rymdbioteknik".
När detta inledande block är avklarat ska
man kunna välja mellan två inriktningar:
"rymdmedicinsk teknik" och "Rymdbiotek
nik" där man kan fördjupa sina kunskaper.
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Sammanfattning
Eftersom detta bara är ett förslag är det
inte säkert att inriktningen kommer att
se ut så här när det slutgiltigt slås fast,
om det nu kommer att slås fast. Som
läget är nu ligger detta förslag hos alla
linjenämdsordföranden samt rektorn (Gun
nar Brodin). Det är dessa som kommer
att slutligen avgöra om de tycker att detta
när nå.got att satsa på eller inte. Ett
första besked väntas vid årsskiftet 1986-87.
Förhoppningsvis inser de att denna nya. in
riktning på KTH är en av förutsättningarna.
för att Sverige ska kunna. hänga. med i den
allt snabbare utvecklingen inom rymdte
knologi.
Möjligheterna. att få detta. kursförslag genom
fört ökar givetvis om så många teknologer
visar sitt intresse för iden. Detta sätter en
viss press på de beslutsfattande personerna
eftersom de då ser att det finns ett uttalat
intresse bland de studerande på KTH. Ta
därför gärna kontakt med någon av följande
personer på. Elektro om du vill veta mer och
få. ett fullständigt kursförslag:
Mats Eriksson (E-84) Mats Björlin (E-84)
Mat Erik on (E-84)
ss
s

Hela Elmätinstitutionen under Spadstafetten
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!Kina

... möttes vi av polis på motorcyklar med
sidvagn vilka gjorde praktfulla sladdar fram
me vid flyplanen och äntrade kabinen så
snart dörren öppnades. Det var besätt
ningens pass man frågade efter, inte våra!
Nå.väl, snart satt vi i två luftkonditionerade
bussar på. väg till vårt hotell Xi Yuan i
Beijing. Varje buss hade en guide varav den
ena var mycket blyg och gömde sig bakom
ett säte. Mycket charmerande.
Beijing - huvudstad de senaste 800
åren
Beijing är en otroligt vidsträckt stad, helt
platt och med enorma kvarter. Ett kvarter
består av en fyrkant med cirka 500 meters
sida , inom vilken det finns ett gytter av små
hus. Husen är företrädesvis byggda av stora
grå.svarta tegelstenar och är av lå.ghustyp.
Gatorna går i nord-sydlig respektive öst
västlig riktning, vilket gör det lätt att hitta.
Då. avstånden är stora är det bekvämt att
taga en taxi eller buss. Taxibilarna är mod
erna med luftkonditionering och taxameter
så problem med språksvårigheter vid betal
ningen behöver inte uppstå. Bussnätet är
väl utbyggt med god turtäthet.
Beijing är den stora kulturstaden i Kina
med sevärdheter som Förbjudna Staden,
Himmelska Fridens Torg och Sommarpalat
set. Dessutom finns stora parker och många
tempel.
Rese berättelsen
I Beijing besökte vi Qinghua University och
industrier, men om det står det att läsa i
vår reseberättelse i Elteknik nr 19.

- ��

�

Bankettdisciplin
Vi var som grupp mycket disciplinera.de.
Vid banketter är det den högst rankade
värden eller gästen som bestämmer när
måltiden är slut och då reser denne sig,
tackar och gå.r, varefter alla andra följer
efter i rangordning. Vi lärde oss detta
till den milda grad att mina små. telningar
satt och väntade på. mig i de fall jag var
ledaren. Jag fick många kommentarer från
de kinesiska värdarna om hur väluppfostrad
gruppen var...
Maten i Beijing var mycket god även om
förrätterna inte var upphetsande i längden,
ej heller kinesiska frukostar.
The Great Wall och Minggravarna
Inspirationen till inledningen i filmen " Jak
ten på. den försvunna skatten " verkar tagen
ifrån Minggravarna (Mingdynastin 13001600-talet) som är belägna i djupa under
jordiska valv. Vid igenläggningen gillrades
ett otal fällor så.som automatiskt avfyrade
pilar eller nerrasande stenblock. Detta gör
att utgrävning och öppning av dylika his
toriska skatter är tidsödande och dyrbart.
Vi fortsatte sedan till Muren - denna
ofantliga, galna skapelse.
Muren klättrar 6400 km över de högsta
kammarna, brantaste stupen och där det är
som mest otillgängligt. Gångvägen ovanpå.
muren är följaktligen otroligt brant med
höga trappsteg. Klättrandet på. muren var
en av höjdpunkterna på. hela Kinaresa.n.
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---------==Muren byggdes i många olika omgångar.
Byggandet påbörjades under Qine-dynastin
(ca 300 - talet) och därefter byggde varje dy
nasti nya delar. Under Qine - dynastin var
Xian huvudstaden i Kina. Muren användes
aktivt som försvar under cirka 600 år mot
de skickliga mongoliska ryttarna och andra
minoritetsfolk i norr. Under denna tid hin
drade muren dessa grupper från att tränga
in i Kina för att röva och stjäla.
Xian huvudstad under 1100 år
Utvecklingen i Xian ligger ca 6-7 år efter
Beijing. Staden kändes väldigt lantlig och
fjärran från all influens från väst. Maouni
former var vanliga. Stadskärnan omgärdades
av en mycket hög (15-20 m) och mycket bred
(20-30 m) mur i formen av en rektangel med
sidorna 3 km resp 4 km, återigen en ofantlig
mur.
Höjdpunkten efter ett mycket tilltalande
universitetsbesök med tillhörande daghem
var naturligtvis Qine-Shi Huangs arme eller
den begravda armen. Att se dessa mängder
av välgjorda terrakottasoldater stående, vak
tande den ännu outgrävda kejserliga graven
är onekligen lite kusligt. Det är med spän
ning man nu väntar på resultaten från fort
satta utgrävningar. Vad kan dölja sig i den
röda lössj orden?
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tersom fyrverkeripjäser är skämtsamt bil
liga så anordnade vi ett spontant nattligt
fyrverkeri. Vi väckte halva Xian. Stenkul.
Shanghai - 12 miljoner invånare!
Shangha.i har delvis västerländsk prägel på
grund av alla stora handelshus i kolonialstil.
Dessa hus bildar en mäktig "skyline" längs
hamnpromenaden "the hund". Hamnen är
en av största i världen.
Shanghais fruktansvärda kåksta.dsdelar med
förr omfattande prostitution och opiumhan
del rivs nu för modern bebyggelse.
Midsommar
I Shanghai firade vi midsommar. Det gick
till så. här: Först drack vi ol i mängder, den
var gratis och det var varmt. Sedan dansade
vi små. grodorna. i en gatukorsning i cen
trala Shangha.i med en enorm kinesisk jub
lande publik. Därefter dansade vi i bussen
på. hemvägen och chauffören började sjunga
kinesiska folkvisor. När vi kom till hotel
let drack vi en massa burköl och byggde en
midsommarstång av tomburkarna. Vi fortsatte sedan med så.nger och dans, så att de
tyska anläggningsarbetarna på hotellet inte
hade sett maken till fest ande sedan de kom
till Shanghai för två. år sedan. Någon hade
lite punsch.

!===================�·

' )!

-- -----:::r
EMISSIONEN nr 6�T>========:::,-..
r
Slutet av resan närmade sig och vi gjorde
en kort visit i Kanton, där vi bodde några
dagar på ett vackert beläget hotell. Även
här anordnades fyrverkeri och fruktfest.
Shen-Zhen - speciell ekonomisk zon - var
sista punkten på programmet innan vi reste
till västerlandets fröjder i Hong-Kong. En
av dessa fröjder var McDonalds ...
Efter några dagar i HK skildes vi och reste � �
vidare i små.grupper över hela jordklotet.
Men dessförinnan var några av oss på en : i- '
riktigt bra lunch för att få alla alimentära
"' 1•
behov tillgodosedda. Vi tackar för den.
l
Tack.
Kommentar:
Att resa i Kina är inte direkt en behaglig /.. · -�
semester, ty det är varmt, fuktigt, smutsigt, - · 11
Bi
/
trångt, stort, vänligt, ovänligt, öppenhet,
bullrigt, hungrigt, proppmätt...listan kan .
göras lång MEN det är fascinerande!
----

1·,

I;

:----r-+l

•/
�

8 NOV�Hg�R 1 7 . 00 > I Nv - > I Nv

� B U f S <HB SPB < l �� l f � 1 B N .
S�UB R�R�Uf UN� � O <��UR S f

Sista veckan i oktober utdelas
SkrEp2 till varje E-teknolog i
Tolvan. Sailltidigt övervältras Ni
av inforillation Oill IllÖjligheter till
praktikj obb och X-j obb samt allt
annat som kan vara värt att veta
om Vattenfall och kraftelektron
ikens framtid
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MATE11ATIK INLEDANDE KURS I Op
ALGEBRA OCH GEOMETRI KURS E 4p
DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL
11EKANIK HED VEKTORLÄRA 7p
PROGRAMMERINGSTEKNIK KURS E 4p
ELEKTRISKA NÄT 6p
AKTIVA KRETSELEMENT 4p
ELEKTRISKA MÄTNINGAR 2p
14p

FUNl<TIONSTEORI ak 4p
11ATEl1ATISKA 11ETOOER IN011 ELLÄRAN ak 5 , Sp
VEKTORANALYS KURS E 3p
FYSIK KURS E del 1 och 2 7 p
NUl1ERISKA 11ETODER KURS 8 4p
TEORETISK ELEKTROTEKNIK ak 8 del 1 Sp
DIGITALTEKNIKENS GRUNDER 3p
DIGITALA KRETSAR 3p
ELEKTRISK MÄTTEKNIK gk 4p
INDUSTRIELL EKON011I OCH ORGANISATION FÖR 8 2p

CC***

HO***

FA162
FE149
FG047
EA106
EE015
EF108
EG106
EHOOS
EN123

MATEMATISK STATISTIK AK 8 3 , Sp
FYSIK KURS 8 del 3 4p
REGLERTEKNIK ak E 3p
TEORETISK ELEKTROTEKNIK ak 8 del 2
LINJÄRA SYSTEM 4 , Sp
DATORTEKNIK 5 , 5p
ANALOGA KRETSAR 4 , S p
HALVLEDARKOMPONENTER DEL l 2 , Sp
ELKRAFTTEKNIK Sp
TEKNIKHISTORIA lp
INFORl1ATIONSSÖKNING 8 l p
4p

---------------------- ---------------------------

LISTA ÖVER SAl1TLIGA KURSER I ÅRSKURS 3 PÅ LINJE E

FA140
FA147
F0106
FE149
08218
EA106
EF107
EG210
El1210
MC***

KURSKOD NAl1N

------------------- ----- - ----------- ---- -------

LISTA ÖVER SAMTLIGA KURSER I ÅRSKURS 2 PÅ LINJE E

FA050
FA***
FAll 7
FC165
08318
EA125
EG200
EM200

KURSKOD NAl1N

LISTA ÖVER SAMTLIGA KURSER I ÅRSKURS 1 PÅ LINJE 8

FÖRSLAG TILL LÄRO- OCH TIMPLAN 1988/89
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4 4 - - 4
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FA162
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FG047
EA106
EE015
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EG106
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MD***
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LISTA ÖVER SAMTLIGA KURSER I ÅRSKURS 3 PÅ LINJE E

sum•a:

FA140
FA147
FD106
FE149
08218
EA106
EF107
EG210
EM210
11C***
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1
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3
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-------------------------------------------------
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LISTA ÖVER SAMTLIGA KURSER I ÅRSKURS 2 PÅ LINJE E

summa:

FA050
FA***
FA117
FC165
08318
EA125
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6
7
8
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Ny lärotimplan från och med 88/89

På. ett linjenämndsmöte i november skall en
nya lärotimplan antas. Den läro timplan är
egentligen för läsåret 87/88, som vad gäller
det årets tvåor är ett övergå.ngså.r. Sam
tidigt lägger man dock upp den tärotimplan
som skall gälla i fortsättningen. T .o.m.
85:orna läser enligt den gamla L&T, 86:orna
enligt en specialare, och 87:orna och yngre
kommer att läsa enligt den nya L&T som
är helt anpassad efter en 4,5:årig utbild
ning, som vi ju formellt få.tt fr.o.m. Juli
i år. Har ni några åsikter är det bråttom
att Studienämnden få.r höra dem. Jag an
tar att det kan vara av intresse att få. se
den nya poängför delningen också. Prak
tiskt har det ingen betydelse för oss som
redan börjat. De tjugo poängen är pålaggda
på. de obligatoriska kurserna som vi alla
läser. Om ni undrar över nå.got så. fråga
Studievägledarna eller kanske någon i Stu
dienämnden som är väl insatt. · Något som
kan vara intressant att notera att allt jobb
med 180poängsomläggningen faktiskt gjorts
av teknologer och studievägledarna (som ju
också är teknologer). Vi har inflytande
således.
Lev väl.
Johan Jonasson

KNEPP
TJENA ALLA
FOTODIGGARE '"
Är du intresserad av fotografering, måste du
gå. med i Elektros egen fotoförening Knepp.
Knepp erbjuder dig att fullständigt vältra
dig i bilder och vätskor. I ett fotolab kan
du faktiskt göra precis vad du vill, det är
bara fantasin som sätter stopp. Varför inte
resa jorden runt tex eller göra en tjusig bild
almanacka till fasters namnsdag.
I november kommer vi att arrangera ett
höstmöte i Tolvan. Dit vill vi att alla Knep
pare och nyfikna personer kommer. Under
gemytliga former skall vi bl.a. prata om hur
phöreningen skall fungera i framtiden. Skall
verksamheten utvidgas? Vilka förbättringar

Kurs
FA114 Algebra och geometri
FA117 Diff och int del 1
del 2
FA140 Funkt ionsteori
FA147 Matematiska metoder
FA162 Hat s tatistik
FC165 Mekanik del 1
del 2
FD106 Vektoranalys
FE149 Fysik del 1
del 2
del 3
FG046 Reglerteknik
MC016 Indek del 1
del 2
DB226 Numme del 1
del 2
EU015 PrograJD111erings till
EA125 Elektriska nät del 1
del 2
EA106 TET del 1
del 2
EEOlS Linjära system
EF107 Digi taltek grunder
·
EF108 Dator teknik ·
EG200 Aktiva kretselement
EG210 Digi tala kretsar
EG106 Analoga kretsar
EHOOS Halvledarkomp del I
EH200 Elektriska mätningar
EM210 El mät gk
EH220 Blekt mätsystem
EN123 Elkraftteknik

Idag
2
6
5
3
5
3
2
4

3
3
3
3
3
2
2
4
2
1
2,5
1,5
4
3
4
2
5
3
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I

I
I
I

2

4

·2

2
4
4
4

kan göras? Vi väljer även nästa års styrelse:
ordförande, matrialförvaltare, kassör och
sekreterare. För att ha ett ungefärligt hum
om hur många som kommer, sätter vi upp
ett anslag i tolvan där du skriver upp dig.
Bli medlem ! Det är enkelt!! Sätt in
medlemsavgiften (65 kr) + labnyckeldepo
sitionen (50 kr) = 115 kr på postgiro 523-1.
När du få.r nyckeln guidar vi dig också. runt i
labbet. Medlemskortet ger dig 10 % rabatt
i Stockholms troligtvis bästa fotoaffå.r Kameradoktorn på Birger Jarls gatan.
Tenta-knäckt ?
Ut i skogen å. knäpp...
Peter och Helge
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VADDÄ OKEJ?
Du vet väl att det finns ett trevligt sätt
att hålla kontakten med dina kamrater efter
examen? Sedan en tid existerar KONG
LIG ELEKTROSEKTIONENS INGENJORS
FÖRENING med föresatsen att verka för
trivsam kontakt med sektionen och mellan
äldre och yngre elektriker. Ordförande un
der 1986-87 är Mats Önnestam tel: 52 93
32.
Det är enkelt att bli medlem. Enda kvali
fikation är att Du har examen från E. Du
sätter in årsavgiften 60 kr på pg 489 94
83-4, så skickar vår kassör, Lasse Landin,
medlemsbevis och registerkort. Vill Du
dessutom prenumerera. på Emissionen kostar
det 50 kronor extra.

När man når examen, som ma.n arbetat
för i så många år, borde det väl firas or
dentligt, litet mer officiellt? Exöl i all ära,
men det känns ändå som om man krupit ut
bakvägen, jämfört med all aktivitet nollnin
gen uppbådar. Vi tänker därför starta en
nygammal tradition nämligen 4:ANS MID
DAG.

Du som är E4 eller mer och vill ha en
festlig avslutning på teknistiden: Tag med
ev. herre/dam och kom till
Kröken, onsdag 86-11-12 kl. 19
Sparris med löjroms
Meny:
grädde
Lammstek provencale,
rå.stekt potatis,
haricots verts
01
Vin
Kaffe & kaka
Ni anmäler Er genom att sätta in 140 kr på
pg 489 94 83-4. (Skriv alla namn!)
Välkomna.!
OKEI - Kongllg Elektro1ektlonen1
lngenJöraförenlng

APPENDIX FRÄN VÄSTER
Efter den slappa tiden med kalas började
nOllans vedermödor med fullföljandet av
nOlleuppdragen.
Första uppdraget var festnOllans övnings
gasque på dRå.gsäcken då även några fd
Västeråsare var där (kommer ni ihåg det ?).
nOlle 1 lyckades göra en video som mot all
förmodan fick Osquar att dra på. smilbanden
vid visningen. Videon har arkiverats och må.
beskådas vid senare tillfälle hälsar V.S.
nOlle 2 hade i uppdrag att dekorera ett
soffbord med Västerås nya märke.
nOlleGASQUEN.

Västerå.sOsquar kom tillsammans med nOllan
till Stockholm för att inviga nollan i Elek
triens mysterier. nollan lotsades omkring på.
KTH. Sittningen genomlöptes utan problem,
nollan överlämnade sitt bord som vi hop
pas blir avgörande i tvisten om soffgrupp
eller träbänkar. Resten av middagen och
efterköret i de bägge Gasquerna var mycket
lyckade. (Grattis Torulv). Vid tvåtiden var
vissa tvungna att återvända. till Västerås, vi
som var kvar hade inte trist!!
I 1l1ta stund
Martin W
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SJ HAR KRAFTMETODER
Ove Grundstedt,
Leif Lundin,
Nils Jansson
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Inget
för
Hackers!
sex grafikskärmarna i lilla rummet.
Vi på Emissionen har länge ansett oss sakna

en riktig kontakt med läsarna typ:Doktor
Zjivago ställer diagnos eller Karin Söder
reder ut dina sexproblem. Vi kämpar därför
för att uppnå denna status genom att införa:
Fråga Systemarna!
Denna sida är tänkt som ett forum för
er som misstänker att Elmer och Elin kan
mycket mer än vad ni kan utnyttja och en
dast är avsedda för generella tillämpningar
eller tillämpningar i pascal. Den har också
en stark koppling till hur många frågor som
vi får in till Emissionen, dvs den läggs ner
om vi inte får in tillräckligt.
Vi börjar så. smått med en fråga om hur
man vet när man skrivit en full A-4 sida
på. printern?
S:Om man i början på en sida trycker
CTRL+Q och därefter CTRL+ L så får man
en C-L markör som markerar början på
sidan. En sida på facit-skrivaren har 72
rader men 10 av dessa åtgår till topp- och
bottenframmatning så du kan bara utnyttja
62 rader. För att få reda på vilken rad du
befinner dig på tryck CTRL+X -L.
E:Hur får man en blank skärm i ett pascal
program?
S:Sådana funktioner finns i ett bibliotek som
heter RTL (Run Time Library). Här ligger
de definierade som funktioner för vilket
språk som helst. Problemet är att ha rätt
deklaration när man anropar från pascal.
program testa;

var c,d :lnteger;
ÄexternalA
functlon llblerase_ page
(%ref line,col :ÄtruncateA lnteger :=
%1mmed 0) :lnteger;
extern;

Denna function(-deklaration) raderar en sida
från den position där den befinner sig.
Om man vill att sidan ska.Il raderas från övre
vänstra hörnet blir anropet så här:
liblerase_ page(l,1) ;

Ett inte riktigt lika. snyggt sätt är att använ
da writeln(CHR(12)), E:s kommentar.

\�

E:Hur får man markören styrd från programmet, för kurvritningm.m?
S:Om man vill ha grafik i ordets rätta
bemärkelse si måste man sätta sig vid d

Vill
man bara kunna skriva på en viss rad
kan man använda. sig av RTL igen. En
användbar functiondeklaration är denna
program test;

var c,d:lnteger;
ÄexternalA
functlon Hblput...1creen
(%stdeacr 1t : packed arrayÄ1 .. h:
lntegerA of char;
%ref llne :ÄtruncateA lnteger :=
%1mmed O;
%ref col : lnteger := %1mmed 0;
%ref flag : lnteger :=%1mmed 0) :
lnteger;
extern;

För ett anrop typ lib$ puL screen
('ka.ka',10,20) får man kaka utskrivet på 10:e
raden 20:e positionen. En skärm har 24
rader och 80 positioner.
Med lib$ puL screen( 'blink',,,4) fås ordet
blink blinkande i den position som markören
befann sig.Den tredje parametern är alltså
en flagga som sätts.
l:bold, 2:reverse, 4:blink, 5:underline.
Jag vill också. på.peka att dessa båda bib
lioteksfunktioner inte längre uppdateras av
Digital därför att det finns nya och mer
kraftfulla biblioteksfunktioner.Dessa är dock
ganska komplicerade att använda. Ta en
titt under help-RTL, har du problem att
använda funktionerna i dina program så
återkom hit.
E: Om man vill koppla upp sig mot utom
stående datorer, hur skall man göra då?
S: För det första kan man bara koppla sig
till Vax-datorer, och vill man få reda. på
vilka datorer som finns ka.n man få det
via show net, då får man reda. på vilka.
som finns här i Stockholm. Nä.stan alla
universitetsdatorer (VAX) som finns här i
Sverige är ihopkopplade via. ett nät som
kallas Sunet bis. För att bli uppkopplad mot
en nod (dator) så använd set host, då. får du
välja. nod vartefter datorn frågar efter UIC
(user identification code) samt password.
Har du inget pa.ssword så blir du alltså inte
uppkopplad. Om du vill skicka fii�r mellan
noderna så. gör det med mail. mail send
node::username så får din kamrat din fil.
Gör Inte som Jag gör, gör som Jag 1äger!

�
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SKA HA ROLIGT
MAN
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AVEN EFTER SKOLAN
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Välj därför Televerket Radio i Malmö, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall eller Luleå.
Televerket Radio har de intressanta framtidsjobben!
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
el ler Nils Tullbrink, 08-713 4945
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Är Ni som grupp inne på

studieresa? Då funderar sista varvet i högskolestudierna och plan
Ni säkert också på hur
erar
räcka .
Ni ska få pengarna att en
Då vill vi på ASEA gärn
a hjälpa till.
Vi är beredda att annons
era i den reseberättelse
Vi tycker nämligen att
Ni skriver.
stud
tiden är viktiga att stödja. ieresor till utlandet i samband med högs
kole
Självklart, eftersom ASE
tag och vill att våra unga A är ett av Sveriges mest internationell
tekniker ska få känna
a
teknikklimatet
på det internationellaföre
Fråga oss gäma om ann
onseringsstöd
Er ansökan senast den
1 december 1986. innan Ni åker. Välkomm en med
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Högskola och linje (ev. gren/inriktning)

Arskurs

Resmal �and och företag som skall besökas)
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Antalet deltagare i studieresan

Tid fö, nsan

Ungefä,frg kostnad fö, ,esan
Materialdag för annonsen

Ansökan skall insändas
Avdelning DIS, 72183 till ASEA AB,
Västerås, senast den 1
dec 1986.
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Källeriet inform erar

Hej alla E-teknologer.
Källeriet är en liten del av sektionen. Vi
har hand om det som kan köpas nere i
tolvan. Filosofin går ut på. att priset på.
våra varor ska vara så. nära inköpspriset som
möjligt. Så. att vi teknologer får lite mera
för våra pengar. Det betyder också. att våra
marginaler är mycket små.. Så. om ni inte
betalar för bullarna eller godiset kan vi inte
betala våra räkningar. Det finns då. två.
saker att göra:
Höja priset
Sluta med försäljningen av bullar och godis
Båda alternativen synes mycket tråkiga. SÅ
NI MÅSTE BETALA!!!

Bredvid bullkassan finns ett rör att stoppa
enkronor i. Där skall givetvis enkronor stop
pas när man betalar för godis och bullar. Då.
finns det växel till hands för dom som inte
har växel och vill växla.
Lite senare i oktober kommer vi försöka få
hit " mackor". Även nå.got i matväg som ska
kunna tillagas i mikrovå.gsugnen eller i den
nya fina spisen.
Det vänliga källerlet

Källarmästare Peter A gnvall

Jag älskar min Nalle

Visst behöver må.nga kurser itminstone en
finslipning? Bra då. vet jag varför jag sitter
vid terminalen i kväll.
När du blir lite besvärad av kvaliten på en
kurs vet jag vad du skall göra. Om några
rader vet även du det. I den obligatoriska
delen av utbildningen har vi kursnämnder
hopsatta av några vanliga dödliga tekno
loger. Du kan bli en av dem om du vill.
Dessa träffar lärare för att förmedla våra
åsikter om kurserna. Namnet på. dessa
kommer att sitta uppsatta på tavlan utanför
El.
P å. inriktningarna är det knepigare. Där
hoppas vi på. dig. Ingen går alla kurser
varför det blir svårt att ha en enkel organ
isation som ser till att kurserna följs upp
av ett kursnämndsmöte. Studienämnden,
som för övrigt består av dem som kom
mer på studienämndsmötena, på. vilka det
för övrigt serveras gratis mat om man i
förväg skriver upp sig på. SN:s tavla, som
för övrigt är svart, skall försöka att ha
två. kontaktteknologer på. varje inriktning,
en i trean och en i fyran. Namnen på.
dessa kommer också. att stå. att läsa utanför
El. Dessa kontakt teknologer skall dels se

till att varje inriktning är representerad på
studienä mndsmötena och dels efter bästa
förmåga se till att kursnämndsmöten hålls.
Formellt skall kursansvariga se till att det
senare görs, men...
Naturligtvis kan de inte välja ut teknologer.
Vi må.ste själva visa intresse. Om en före
läsare frågar efter studieförtroendemän i
en kurs som bara läses av inriktningen
finns det skäl att misstänka att vi inte
haft möjlighet att utse så.dana för just den
kursen. Då. kommer du in. Att prata
igenom en kurs kan man göra över en
lunch eller så. De viktigaste punkterna
skrivs ner av en teknolog till ett prqtokoll
som justeras av lärare och skickas/ges till
Studienämnden. Vi, du, jag och de andra
saknar kontaktteknologer på ett par ställen.
Kanske duger du? Hör av dig om du är
intresserad. Hör av dig om du undrar över
något, avdelning 5 på. V65 t.ex. Om du inte
undrar över nå.got, hör av dig ändå.
Utan nallen vid terminalen

Johan Jonasson E-84
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Det upproriska lönnlövet

Det sista lövet vägrar falla
manar till motstdnd:"Ropen skalla!
Gör uppror mot hösten, en revolution!
Stoppa denna eviga repetition!
Är efter 6..r, innan marken täcks av snö
ska vi löv knoppas, spira, vissna och dö
Stoppa denna naturens tyrrani!
En sd 'n naturlag bör vi strunta i!"
Lövet och dess bröder nu eniga är:
,, Varken regn eller storm göre sig besvär
vi st8r nu alla upp som en man
Den höst finns ej, som oss rubba kan,,
Men med oktobers vindar de första löven far
,,De föll i tapper strid", det är v6.rt lövs
kommentar
November nalkas med stormar och byar
Horder av löv yr upp mot dunkla skyar
"Förrädare, ni sviker v6.r sak, stti emot!"
hörs lövets hesa rop, men de hör inte hans
hot.

I början av december stupar lövets sista
frände,
en ruskig hagelstorm en mörk natt blev hans
bistra ände.
Pd trädet vars nakna grenar pekar mot skyn
sitter ensam vdr vän, nu ndgot gul i hyn
I hans öga glimmar en ensam tcir
Han undrar: fdr han alls se nästa vdr?
Natten blir stjärnklar och mycket kall
Denna kyla blir till slut hans fall
Det tunna lövet fryser, hans späda hjärta
rister,
i första morgonbrisen den sköra stjälken
brister
Försiktigt, varsamt lyfts lövet av vindens
gud
och seglar sakta ned mot markens vinter
skrud
Naken kvar i skogen stdr en lönn
d6. dess sista löv begravs i snön.
N.N

••

S UPER S TR A NG A R
En helt ny teori, k�ntfysik när den är
som intressantast. Ar teorin om super
strängarna lösningen på de grundläggande
frågorna inom fysiken? Kommer Einsteins
drömmar om ett enhetligt universum att gå
i uppfyllelse?

Föredrag av Professor J. Tellefsen
22 OKTOBER, klockan 19.00
ABF-huset, Sveavägen 41
SANDLERSALEN ltr
entre: 10 svenska kronor.
Arrangör: Stockholms UFO-förening.

Hälsningar Göran Norlin, E-82
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EXAMEN EFTER 86-03- 19
Torbjörn Engesvik
Fredrik Sjöberg
Mikael Fregelius
Hans Jacobsson
Gunnar Larsson
Örjan Ericson
Niklas W,iden
Anders Oman

E-80
E-80
E-81
E-81
E-81
E-82
E-82
E-82

Dator
Industriell
Mikro
Dator
Dator
Dator
Dator
Dator

Per-Olof Pettersson
Jonas Mattesson
Anders Backman
Lars Fagrell
Anna Hendeberg
Stefan Sandin
Gunnar Strand
Hå.kan Andersson
Lars Blomberg
Peter Chudi
Björn Litzen
Agne Mattsson
9dd Sv�se
1nders Osterberg
Caisa Carneheim
Tomas Eriksson
Bengt Franken
Anders Granström
Magnus Thulin

E-74
E-79
E-80
E-80
E-80
E-80
E-80
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-80
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82

Tele
Tele
Dator
Fysikalisk
Dator
Dator

EXAMEN EFTER 86-04-24

Tele
Fysikalisk
Elenergi
Mikro
Tele
Dator
Tele
Tele
Fysikalisk
Elenergi
Tele
Dator

EXAMEN EFTER 86-08-13
Stefan Hult
Anders Barck
Britta Hägglund
Börje Forss
Sverker Nykvist
Torben Johansson
Michael Westberg
Ylva Andersson
Göran Edbom
Josef Flodell
Bertil Holmberg
Lars Löfquist
Jan de Marie
Gunnar Solem
Mats Svensson
Hans Trå.ven
Per-Olof Eriksson
��
Lars
Holmquist
�
� Olle Johansson
Hå.kan Larsson
Michael Persson
Lars Svedin
Carl Wickman
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Det ryktas att . . .
* ordförandekedjan har supits bort J ·
*

*

Namn och Nytt

Karin Ahlström
Arvid Mörnes väg 481
161 59 Bromma
08-87 89 21
,;Dag Hellström
Nytt nummer
08-34 82 77
Kamran Ahmadzadeh
Kungshamra 51/105
171 70 Solna
08-85 17 35
,;Catarina Kjellnäs
c/o Wretman
Ormingeringen 49 AI
132 00 Saltsjö-Boo
08-715 92 39
Lars-Erik Larses
Högalidsgatan 44 B 1
117 30 Stockholm
08-84 36 04

Tele
Elenergi
Tele
Industriell
Dator
Dator
Tele
Mikro
Tele
Tele
Mikro
Mikro
Tele
Industriell
Dator
Dator
Tele
Dator
Industriell
Mikro
Dator
Dator
Tele

E-74
E-75
E-75
E-79
E-79
E-80
E-80
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-81
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82

fröken Hugosson anmäldes försvunnen vid
två.blecket
Handels skall starta en ny tidning, kallad
Nyemissionen

Det fruktas att . . .

J

* ''bag spytt i pannan
* CHefsEmitteuren ce:_ :::�·,, ;;1.r rylJ'.l.:::::,::i..,�c..i

J

* många fastnade med skon i en pum_pa
tackar sig själva för ett framgångsrikt
samarbete och ser med stor förväntan framti
den an.

LCS

Jt7
�

Grodan

En groda angående väskstöld höll på att
bli en tidningsanka. Detta är den officiella
dementin. Världen är nog ganska bra, i alla
fall!
Helge
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