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CHCs
Så där ja! Antligen en illustrerende
rubrik till den här sidan.
Jag skall börja med att erkänna
ett misstag jag gjorde förra numret,
jag råkade dra på mig betäckningen
CE. Det visade sig dock att denna
förkortning hör hemma i Esquadersam
manhang. ChefsEmitturen däremot be
nämnes enligt god tradition CHE, en
förkortning som dock inte synts så my
cket de senaste året.
Något som alltid är aktuellt så här
dags om året är information till gym
nasier och Gymnasieelever. Dels an
nordnar Sektionerna besök här på plats
med guidande teknologer i overall. Dels
skickar Centrala Studievägledningen un
der Januari och Februari nästan dagli
gen ut några sk. Gymnasieinfogrupper
till olika gymnasier i och i närheten av
Stockholm. I det senare och kanske
mindra kända fallet består varje grupp
av en kille och en tjej från två olika
sektioner. Man har lite overheadbilder,
pratar om livet på teknis ur alla as
pekter och svarar på frågor. Det hela
tar från några timmar upp till en dag
per resa i anspråk. Viss timpenning
och traktamente utgår som ersättning
för det hela. Själv gjorde jag i år tre
resor, dels till mitt gamla gymnasium
och sedan ett par till. Vad vinner man
då på detta kan man fråga sig, Är det
då värt den tid, den undervisning man
själv kanske går miste om?

För det första kan man försöka ta
skolor dagar då det passar. Vidare
knyter man några ny band på de an
dra sektionerna och man får propagera
lite för teknis ( Gymnasieeleven har i
gemen en ganska vag uppfattning om
KTH så informatörerna blir oftast upp
skattade).
T yvärr så är intresset inte det alldra
största för dessa aktiviteter, det finns
folk som är intresserade men det är pre
cis att det räcker till. Så nästa år när du
ser en affisch om Gymnasieinfo. tänk
till och se om inte du skulle vilja vara
med och locka nya krafter till KTH i
allmänhet och kanske "'Elektrosektionen
i synnerhet.
När man kliver ner i tolvan i dessa
dagar finner man en hel del att tala om.
Det har kommit nya, fräscha, gröna
och inte minst vackra blommor i fön
stren. Må deras krukor för bli krukor
och icke förvandlas till kombinerade
slask- och sophinkar och må deras rötter
begjutas med vatten i väl portionerade
mängder, så skall de och bestå i sin
prakt och allsjöns härlighet.
Vidare har PR's tavla fått en välbe
hövlig uppfräschning, Portretteuren ar
betar hårt med en funktionärstavla och
Aqvarium blomstrar som aldrig förr.
Allt detta är värt en eloge och vi
hoppas att trenden håller i sig och att
vi alla som använder tolvan gör det med
förstånd och omdömme.
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Jo förresten, en liten sak, Bifii9!iiP.1J.1111
distribueras ju numera genom ett par
lådor som står utanför röda rummet.
Vissa individer tycks ibland förväxla
dessa lådor med den strax intill stående
soppåsen ( det brukar kunna li�� a.. lite
skrynkliga papper och junk i Bll'dRSl_���O
-lådorna). Om det nu är så illa att
vissa finner skillnaden mellan en bunt
P.iiliiilii_� och sopsäcksinnehållet obefint
lig, skulle jag uppskatta att få veta det
lite mer direkt! Om skillnaden däremot
är märkbar (vilket jag innerligt hoppas
och tror) vore jag högst tacksam om allt
skräp hamnade i soppåsen.
För att gå över till lite aptitligare
saker så har ett antal nya glassorter
dykt upp i frysboxen. Pizza-Nissan
(Anna MC Strandberg e:-87) är öppen
för förslag till ännu fler och annorlunda
sorter.
Till sist en liten fundering om hur
man kan läsa GirJ�_i_���ll . Det är t.ex.
en smula anmärkningsvärt vilken vikt
en del tillskriver näst sista, den med
adressändringar och annat tråkigt, det
första de gör är att slita upp denna
sida för att, hör och häpna, se om
de kan vara kvar på skolan resten av
dagen eller är nödgade att fly undan till
hemmets trygga vrå! Få andra torde
väl tillmäta vårt lilla alster så stor och
avgörande vikt. Men man får hoppas
att flertalet av er som läser hinner ägna
det Övriga materialet lite större omsorg
och inte lägger så stor vikt vid dessa
småsaker på näst sista sidan.

eirJii!iP.!!1!11
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
800 ex

Nästa manusstopp onsdag 8 Mars.

Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas in
senast kl. 12:00 dagen innan, dvs på tisdagen.

Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar för.
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Bästa sektionsmedlemmar

Jag vill börja med att ge en känga åt de
ansvariga för Kårmaskeraden som inte
informerade i tid om detta synnerligen
sympatiska arrangemang. Nu visste
bara "Cliquen" om när de eftertraktade
biljetterna släpptes och vad man missar
om man missar biljettsläppet.
När ni läser det här har det varit
Funktionärsgasque. Alla som har en
uppgift att sköta på sektionen bjuds
en gång per termin på en gasque i
styrelsens regi. Förr i världen hade flera
funktionärer (dock inte alla) arvoden.
Poänglöst och trist. Istället bjuds nu
ett sjuttiotal till denna tillställning som
en uppmuntran till goda insatser. Ett
billigt pris för att någon skall ordna
förplägnad, sköta kopiatorn, städa efter
Presqutt etc.
Emissionens nya redaktion verkar
allert. Jag vill dock lära dem följande.
Bordläggning av Fråga om ansvarsfri
het för styrelsen innebär vanligtvis att
bokslutet ej ännu reviderats, medan
ej beviljad ansvarsfrihet betyder att
"stämman" funnit oegentligheter i styr
elsens arbete, t ex förskingring. Det är
skönt att vi sluppit barnboksstorleken
på texten, åtminstone delvis, vilket ger
mer text per sida (läs krona). Dessu
tom har lite fler bilder införts och jag
hoppas det blir än fler. Det vore roligt
och kanske kvalitetshöjande, om fler
använde Emissionen som medium.
Kära kissnödiga vänner. Ge fan i
att. kissa på Datas delta, hur schlemm ui
än må tycka D-sektionen vara. Den rosa
färgen på Damturkens dörr är frukten
av hämndlystnad. Astöntigt, men att
urinera på deras plåtbit är inte så lite
fånigt det heller.

Linjenämnden har besökt Elektrum.
Platschefen på KTH-Kista, Henrik
Svensson (se Emissionen 1-88), bad då
vår styrelse att hjälpa honom att or
ganisera en visning av Elektrum för E
och D-teknologer. Vi skall titta på da
tum och former snarast. Vi hoppas att
många är intresserade. Ni som går i
ettan och tvåan slipper inte Kista och
treorna som går Micro och Fysikalisk
har redan nu undervisning förlaggd där
ute, så det kan vara bra att bekanta sig
redan nu. Vår studienämnd med SNO
Ulf Rydin i spetsen kommer bevaka och
påverka utlokaliseringen i vårt intresse.
Vårbalskommitten (VBK) är nu till
satt. Sara Mazur är sammankallande.
Utöver klubbmästarna ingår Frequen
snormal Jan Bojvoj, Fan& Rått Fredrik
Arinell, Sekreterare Christina Weck
man samt någon ur ettan (vem vet
jag inte än). Som ni vet går vårbalen
med kringarrangemang av stapeln 28/
4-1/5. Vad ni behöver göra till dess
är köpa biljett och låna morfars frack
(annars kostar en ny 1600kr på kom
pendieförmedlingen. Mer information
och en vädjan om hjälp kommer i nästa
Emissionen.
På nästa REFTEC-konferans
(Sveriges teknologers samarbetsorgan)
kommer alkoholfrågan upp. Min första
reaktion var, inte nu igen. Men efter
närmare eftertanke och med kännedom
om en viss statistik, anser jag nog
att en strävan mot större medvetenhet
vore befogad. Den mängd alkohol som
genomsnittsteknologen pillar i sig ser
jag inte som något problem. Det är när
konsumenten inte förstår sin gräns eller
inte kan uppföra sig och ta hand om sig
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själv det blir tråkigheter. I allmänhet
tycker jag att konsumtionen här är rå
men hjärtlig och kontrollerad. Vad jag
skulle vilja ha bort är all töntig glo
rifikation av alkohol (t ex ginflaskan
på skaendarspexet och föga målande
berättelser såsom " ... Åre, sprit, mer
charader, öl, bygget, öl, korridorfest, öl,
biljard."). Jag vill inte påstå att jag
är oskyldig eller fena på att målande
beskriva händelser. Den statistik som
framkommit pekar på större alkohol
problem bland civilingenjörer än bland
andra liknande grupper. Man önskar
undersöka om eller kanske t o m di
rekt påstå att en koppling till konsum
tionen under studietiden finns. Om
statistiken är relevant är det allvarligt
och då måste vi sannerligen vara på
vår vakt. Hur som helst önskar jag
en större medvetenhet och inget jävla
häftigt snack. Alkoholhaltiga drycker
är berusande och företrädesvis goda, de
förtjänar sa(lnerligen ingen reklam eller
glorifikation.
Vårt festande måste vi även av ett
annat skäl hålla ögonen på. Det bor
folk mellan E och V, nedanför Kåren
och på Röda Korset, dessutom tenderar
det att ligga tomflaskor lite här och var
efter fester. Det behövs väldigt lite för
att den björn som sover skall vakna och
göra livet komplicerat för oss, dessutom
är tomflaskor fula.
Vaghultar'n

emissiffi
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STORRE

ska studienämden bli. Varför undrar
någon
- jo för att den här skolan ska bli
en bättre skola, för att det ska bli
drägligare att gå här och för att de
som eventuellt tar examen skall bli in
genjörer med gott rykte. Det finns my
cket som är bra på elektro men det
finns ännu mer som kan bli bättre:
kurslitteraturen, labbar, dåliga assar,
kurssamordning....... .
listan kan bli lång. En sak är säker,
mycket lite händer av sig själv och vi
teknologer har ofta kommit med initia
tiv till förändringar och förbättringar,
ett exempel är 180 p-omläggningen,
ett gammalt teknologkrav som drivits
igenom.
Nu har den intelligente läsaren redan
förstått att jag vill att ni skall GÖRA
NÅGOT och det är alldeles riktigt.
Istället för att muttra i korridorer och
svära på labbar kan man prata med
någon i kursnämden eller ännu hellre
gå på nästa studienämdsmöte. Om ni
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BATTRE STARKARE

har en bra ide eller om något är dumt
på något vis, så hör av er till mig eller
någon annan som redan är engagerad
så kanske vi kan hitta på nåt.
Sammanfattning: Engagera er i ut
bildningen och gå på studienämdsmöt
ena.
Slut med förmaningar.

frågorna. Dessutom skall vi diskutera
tentor, är det bra med tentor eller
skall man sträva mot fler rapporter och
grupparbeten. Tycker du något så möt
upp den 14 och säg ifrån, sen kan det
vara för sent! Om det är något annat
kul som ni vill prata om så kan det
ordnas, säg bara till.

STUDIENÄMDSMÖTEN

STUGHELG MED FLYG

På förra mötet (28/1) pratade vi bland
annat om programerbara miniräknare.
Det finns dom som tycker det är orättvist
att en del löser ekvationssystem och in
tegrerar med sin HP på tentan, medan
andra får använda huvudet istället. Vi
kom inte fram till någon himmelsk lös
ning på problemet så fortsättning följer.
Nästa möte blir måndagen den 14
mars klockan 17:30 i tolvan och då blir
det en liten nyhet. Vi skall ta upp
dagordningen för nästa linjenämdsmöte
så att även den vanlige teknologen ska
ha en chans att säga sitt i de stora

Stugan är ett trevligt ställe och den
25-26 mars anordnar elektro och flygs
studienämder en trevlig stughelg ihop.
Där kan den vetgirige få reda på hur
makt och pengar flyter runt i högskolan.
De andra kan äta mat och tillsammans
med flygare lösa livets och högskolans
problem. Alla är hjärtligt välkomna,
särskilt 1:an och 2:an.
Nu är det slut för den här gången
Hej då från Eder SNO

UFFE

Talyhoo!
Så är det äntligen dags för ett nytt
avsnitt i studievägledningens serie av
''nyttiga manuler". Idag skall vi prata
om kurser. Kurser är skoj att gå.
Det finns olika sorters kurser, kurser
i matematik och kurser i .... Skämt
åsido; ofta stöter du på begrepp som
"övrigt valbar kurs". Vet du då vad
som avses? På E-linjen har vi fem
kategorier av kurser som kan läsas,
nämligen;

OBLIGATORISKA KURSER som
måste läsas av alla på linjen.
OBLIGATORISKA INOM INRIK
TNINGEN som måste läsas av alla
på inriktningen

VALBARA INOM INRIKTNING
EN av vilka man måste välja ca
20p om man skall gå inriktningen.
ÖVRIGA VALBARA av vilka man
läser upp till 180p när man har
gjort de andra kurskategorierna och
ex-jobb.
FRIVILLIGA KURSER som man
får läsa men vilka inte räknas in i
180p-examen. De kan dock få stå
med på betyget.

Varför vill man veta det här då?
Jo ... ;
Dels måste man ha läst rätt mängd
ur varje kategori för att få ut examen.

Dels har man företräde till vissa kurser
om de är obligatoriska för en själv men
valbara för andra som vill läsa kursen.
Samma resonemang gäller för valbar
mot frivillig. När man väljer kursen kan
man ibland få ange hur kursen läses och
då kan det ju vara synd att inte få läsa
för att man skrivit i fel ·ruta.

ANNAT NYTT;

Vi har olika stipendier för utlandsprak
tik i vår pärm. Kom upp och titta!
Linjens internationaliseringsmedel har
sista ansökningsdag 17 mars.
Det var allt för den här gången.

StvlE
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En indusfåekonom
som pendlar

.J:I:?:

"Jag börjar arbetet i
Kungsängen"
"Jag har tjugo minuter till jobbet. Jag bor i Soltentt1111a och har m4n ar�etsplats i Västerås. Hur
går det ihop?
Det är så typiskt ABB. Om inte Mumammed. kan komma till berget så kommer berget
till Muhammed.
ASEA BROWN BOVERJ har 180.000meelarliretare i över ht1ndra länder. Och man vill
ha kvalitet både på produkter och medarbetare. Då gäller de: t att skapa bästa f'orutsättningar.
ABB-pendeln*>är ett exempel. Art åka till Ml i Vä'Sterås är in,te konstigare för mig än
att åka in till city. Jobbet börjar när jag sti_ger på Jl)endeln i Kumgsängem. Jag får altid en bra
start på arbetsdagen. Tiden fram till Västerås bm jag \il'tnyttja för planering, forberedelse av
besök, vidareutbildning, knyta kontakter �ed antllra bolag ll\lom koncertten etc. På vägen till
baka får jag en lika bra avslutning. Tillbaka i Kumgsänge. 111 har ja,g verliigen slutat jobbet för
dagen.
Jag känner mig priviligerad. Men inte bara for penae1ms slattU. ABB är exl!)ansivt och
spännande. Här finns dynamik och internationell miljö. Pa dotterbo�gsnivå ändras bilden
totalt av detta stora företag. Man jobbar obyråkratiskt med eget ansvar. Det kräver vi,s.serligen
lite extra. Men är man på allerten och är beredd att byta foratsi1:tningar då öppnas dynami
ken även för en själv och man får växa.
*> ABB-pendeln gör det möjligt för företagets medarbetare främst i Stockbolmsområdet att på�

börja arbetsdagen redan på tåget till Västerås.
Anders Ekman är 30 år och stockholmare. Han gick ut lin)erifi;Jr industrietl ekonomi på Hvgslrolan i Lin
köping 1983. Kontakten med Asea bö,jade redan på högskolan i Linköping med ett examensarbete. A11dersfick åka till England. Där gjorde han en konkurrensanalys på styrsystem. Sept,emhei 1983 kom han
till Asea Automation. I bö,janfick han lära grunderna med levera·nsbevakning, planering och kf>stnd<ts
uppjöljning. Ansvarsområdet har sedan hela tiden växtfram till eget pr@j.ektansvar.
Nu ansvarar hanför Holland plus några marknader till. Parallellt med detta driver han alltid nagot pro
jektför någon av Automations produkter eller systemför att ökaförslfljntng:eri world-wide. På ABfJ}är
han växa.
ASEA BROWN BO VERI är världens störs1a förerag inom elektroteknik. Föreraget
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 Fläkrgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning, till
verkning marknadsföring och service. Vi är verksamma i nännare 200 kommune1:
Stora produktionsorrer är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

I

AS:f3A BROWN BOVERI
ABS. 72183 Västerås. 02HOOO 00

effiissiöiieö
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ProgramRådet talar!
Nu är det dags att be morfar låna ut fracken alternativt sätta sig och sy
en balklänning. Ty den 30/4 går ..;Elektrosektionens årliga vårbal av stapeln
å hotell Sheraton, i år ett högre höjdarkör än någonsin förr med biljettpriser
som är så löjligt låga att man knappt tror att det är sant. Tänka sig, inte
ens trehundra spänn för en bal.
Dessa rariteter släpper vi lösa vecka 12 men det kommer bara att bli 300
glada ägare, skynda och köp. Varje elektriker får köpa två av dessa biljetter.
Detta innebär inte att den andra biljetten måste vara till en annan teknolog
som inte orkat gå och köpa en egen, utan det är fullt tillåtet att ta med sig
sin syster ( eller hur Uffe) ,kusin el. dyl. Det lika traditionella efterköret
är som vanligt på "Hemlig ort" . (Hemlig ort innebär i år inte Sing-sing,
besserwissers! )
Men eftersom det är några veckor kvar till Valborg s å hinner ni roa
D ärför har vi sammanställt
er på ett par tre PReSqutt innan dess.
" ProgramRådets PReSqutts schema" åt Dig.
26/2
11/3
25/3
22/4
6/5

Sara,Janne,Nenne
Åsa, U ffe,Elisabeth
Martin,Sara,Roger

Sittning! (läs mer på annat ställe)
För-dig-som-inte-åkt-till-Alperna
Kanske öl ur påskägg ?
Kommer Esquaderstaben?
Överraskningarnas glada tid!

Gemensamt för alla PReSqutt är naturligtvis kall & billig öl och snygg
personal. P R anser f. ö. att PR nu är s nyggare än t ill förne! Vi som ar
snygga ar:
KBM
PRisse
PRisse
PRisse

Sara Leggese
Janne Svensson
Roger Boden
Ulf Strömgren

KBM
PRisse
PRissa
PRissa

Martin Wennberg
N enne J akvik
Elisabeth Larsson
Åsa Danielsson

/Era klubbisar Martin & Sara
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Dags för X-jobb?

Btf88

Ett stavtag mot framtiden

all)

Televerket

�Radio
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller Nils Tullbrink, 08-713 4945
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HEJA SVERIGE!
Vi i SMusK tycker att det är roligt att
se att jänkarna får ordentligt me dalj
på OS-isen. Vi vill särskilt skicka en
hälsning till Gunde Svan. Efter Gundes
otroligt inspirerande insats på tremilen
kan vi skalärer inte göra annat än spela
bra på den stora

- 88

Käckt åkt, Gunde!
Det är bara en sak jag aldrig riktigt
förstått när det gäller idrott.
Tag
t.ex. skidåkning: den som kommer
först vinner och får pris. Samma sak
gäller för tvåan och trean. Men varför
åker alla andra ? För övrigt tycker jag
att dart och ölhäv borde få Olympisk
status (varför inte backhäv?).
Så till den stora VÅR-QUONSÄREN!
Kongl. 1:a Skalärmusikkåren kommer
att vara bättre förberedd än inför någon
tidigare 26-årsjubileumsquonsär
(puh ... ). Vi har bättre låtar, vassare
instrument, starkare läppmuskulatur,
kallare öl, vackrare balett (trots vissa
maskulina inslag), dråpligare skämt, ny
are sångerska samt en kortare dirigent
än någonsin tidigare! Vi har dessutom
tillbringat en hel helg på Barnens Ö,
där vi ätit oss feta, rapat oss nöjda och
spelat oss blodiga. Och allt detta en
bart för vår älskade publik !
Efter denna smidiga Övergång vill
vi nu säga några ord till denna publik.
Vi vill redan nu tacka Elektrosektio
nen för den mangranna uppslutning av
E-Osquar och E-Osqulda som kommer Skaletten i somras. Den nuvarande baletten är om möjligt ännu vackrare!
att förgylla och fullkomna Quonsär
aftnarna med sina glänsande vita over
aller och taktfasta, skallande rop: "Mera
SMusK! Mera SMusK! Mera SMusK!"
Stimmung! ( ovanstående gäller även
full-komna)
Så här litet på förhand vill vi tacka
publiken för de rungande, välförtjänta
applåderna efter varje nummer, för de
stående ovationerna efter The Stam
pede och herrbaletten Sprätten, samt
för omstarterna på bl.a. King Porter
Stomp. Den senare låten är för övrigt
arrangerad av en TET-asse, som här
inte nämns vid namn (undertecknad
kan dock nämna att han är orsaken till
den något ovanliga vanan att ha lök i
teet). Nog sagt om Quonsären. Låt
musiken tala!
Vi i SMusK tycker om musik, men vi har annat för oss också.

8
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Vad gäller Qlouaquen, SMusK's egen
lokal, har vi sensationella nyheter. Det
som inte hänt sen urminnes tider har
Qlouaquen har städats !
nu hänt.
Detta innebär att man nu kan vistas där
utan att riskera dammallergi, fula bett
o.dyl. Det innebär också att många
gamla minnen gått förlorade (Ideolo
giske chefen grät, enligt säker källa,
Herr Krokodiltårar). Glädjande nog
sitter dock den inplastade smörgås som
spikades upp på väggen efter Studen
torkesterfestivalen sommaren-87 fortfar
ande kvar. Dessutom är en förbryllande
gåta löst. Den gråa substans som sut
tit på väggen bredvid dörren till instru
mentförrådet har kunnat klassas som
"trolig tårtbit", eftersom mönstret av
en bit skivad banan upptäcktes vid loss
mejslandet.
Vårt kommande spelprogram här
på Teknis är : Squtt (11 mars) och
Tentapub (18 april). Och nu äntligen
- VECKANS SÄMSTA :
- Vad är det för skillnad mellan en
struts?
- ???
- Den kan varken flyga.
Vi ses på Södran !

,�

- TACk OCH LOV ATr DET DAR
H<='-IS(A OLJV CtT HAR SLUTAT. . .

Tor I Peden
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Flash:Flash:Flash:Flash:Flash

Vår korrespondent i Livets Aquarium
låter meddela att en ny förbindelse
har konstaterats. En av våra svart
hövdade asiatiska fluffstjärtshonor och
en urskandinavisk murveltofsfening har
jakt.tagits sjmmande tillsammkans. Väl
underrättade marinbiologer hävdar att
dessa fiskar snart kommer att uppsöka
skyddade vikar, eftersom lekperioden
snart inleds.

Stop:Stop:Stop:Stop:Stop:Stop

Hoftorskämbetet följer med spänning
utvecklingen och återkommer med fort
löpande lägesrapporter.
(Må CHE hålla sitt löfte från sek
tionsmötet i åminnelse.)

H oftorskärn betet recenserar

Hoftorskämbetet samlades, så som tra
ditionen bjuder, efter genomförd tenta
att njuta av livets goda, med andra
ord, Fisk- och vinorgie. Vi tänkte här
dela med oss av den kunskap vi sålunda
förvärvade.

Vin:
Quincy, 1 986

Ett på det hela taget drickbart vin.
Flaskan, svensk tillverkning, har kork
kork och plasttopp. Vinet är vack
ert off- white, torrthalvtorrt och har en

Nr 2-88

frisk, lite syrlig smak. Det passar bäst
till lättare och luftigare fisk och skald
jursrätter. Priset är skapligt, 42 SEK.
Vi ger vinet tre torskar för smaken
och fyra torskar för prisvärdheten.

Principe Pio, Rioja, 1984

Även detta vin var fullkomligt drick
bart. Det är lite sötare till karaktären
närmast halvtorrt och har fyllig smak.
Vinet passar troligen bäst till starkare
rätter, till exempel krabba och hum
mer. Pris�t ligger runt 45 SEK.
Vi ger det tre torskar för smaken
och två för. pris.värdheten.

Recept pa Hofrnousse
Det här behövs för 4 pers

Moussen:
4 hg file' av slätvar eller liknande
4 hg orensade räkor
3 ägg
1 msk vetemjöl
2 skivor franskbröd
4 dl vispgrädde
1/2 tsk nymalen vitpeppar
1/2 tsk paprikapulver
1 krm cayennepeppar
1 tsk salt

Hoftor�känibetets Fiskrnousse

Denna något okonventionella rätt är
ganska tidskrävande men egentligen så
pass enkel att även teknologer i gemen
klarar av att tillreda den. Det krävs
dock en food-processor eller kvarn.
Moussen är god, luftig och lätt, len och
extremt lättuggad. Eftersom det är en
lite annorlunda anrättning passar den
utmärkt att imponera på pojke/flicka
med. Bra tillbehör är stearinljus och
grönsallad. För romantiska höjdpunkter
rekommenderas även klassisk musik, till
exempel Mozarts 21:a pianokonsert, för
att ta något som han/hon har teoretisk
möjlighet att känna igen. Moussen ger
efteråt en behaglig mättnadskänsla och
själslig tillfredställelse.
Vi ger rätten fyra torskar för smaken
och fem torskar för prisvärdheten.

10

Såsen:
1 msk finhackad rotselleri
2 msk rivna morötter
3 msk finhackad gul lök
2 msk smör
2 msk vetemjöl
5 dl fiskbuljong
1 dl vispgrädde
3 msk konjak
1 msk madeira
1 tsk paprikapulver
1/2 msk tomatpure'
1/2 krm vitpeppar

Nr 2-88

�

Så här gör du moussen!
Sätt ugnen på 200 grader
- Kantskär och tärna brödet. Lägg det
i blöt i 1 dl av grädden.
Mal fiskköttet två ggr genom finskiva
på köttkvarn, eller kör det ordentligt
i food-processor.
- Rör ihop fiskköttet, mjölet, 2 av äggen
och hälften av brödet till en J amn
smet.
Tillsätt kryddorna, det tredje ägget
och resten av brödet. Rör dig trött.

11 tl1_11
)L I

. ·.

.....'

Så här gör du såsen!
Fräs räkskalen med grönsakerna i smö
ret. Tillsätt kryddorna och tomat
puren. Slå i konjak och madeira. Låt
allt fräsa ihop ett ögonblick.
Tag kastrullen från värmen. Pudra
över mjölet. Späd med fiskbuljong,
under omrörning, lite i taget. Låt
koka 5 min.
Tillsätt grädden. Koka ytterligare 5
min.
- Sila såsen genom ett durkslag (motsv.).
Runda av smaken med en liten klick
smör och en halv matsked konj�k.

Hoftorskä mbetet
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Rör sedan i resten av grädden i små
portioner, matskedsvis i början, det
skall vara långtråkigt, det blir godare
då.
- Smörj och bröa en form som rymmer
cirka 1,2 l. Häll smeten i formen.
Lägg i de skalade räkorna (släng ej
skalen) så att de flyter överst i for
men. Täck med folie och ställ for
men i vattenbad, till exempel i en
långpanna. Grädda i ugn 1 tim och 15
min, minst. Kontrollera att vatten
badet sjuder, ej kokar. Moussen skall
vara lagom fast i hullet innan den tas
ut.
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Konglig Avrättning
Den 27/ 1 var det så dags för skaen
daravrättning. Nu skulle den nyblivna
ettan äntligen få sin chans att ge igen
på sina plågoandar. För ändamålet
hade avrättarna tagit scenen å Nymble
corpsen i besittning samt de båda gas
querna. Tiden var satt till 1730 men
först när aiiifä!ii�!mR 's utsände väntat yt
terligare en timme till satte arrange
manget igång. Måhända haver man
mer att lära angående tider som etta
eller blev det en miss i planeringen?
Nåväl, det satte igång runt halv sju
med sång och musik. Stora Ordo, f
d Musiknollan förstärkt med ett okänt
antal talanger, såg till att det glada
gasquehumöret plockades fram ur jan
uarimörkrets djup. Man bjöd på egna
tolkningar av nya och gamla poplåtar
med bl.a. Factorys "Vi sticker" och
Prince " Lets go crazy" på repertoaren
under allmänt jubel. Ett särskilt om
nämnande förtjänar Ludvig Carlson som
under fra�förandet omväxlande spelade
trummor och keyboard riktigt bra men
sedan gjorde misstaget att försöka sig
på att sjunga. Man kanske var av nöden
tvungen att göra på det sättet eftersom
tydligen denne man var hjärnan bakom
arrangemangen och texterna. Hur som
helst, låt någon annan sjunga nästa
gång!
Efter musikgruppens i stort sett
välljudande framförande skulle RN bidra
med en philm, och inte vilken philm
som helst utan en Tom och Jerry philm
i sann KTH-anda. För en gångs skull
fick RN det att fungera första gången
och hade dessutom den goda smaken
att välja en episod om en hackspett som
visade tydliga anlag för teknik. Teknik
kan användas till både gott och ont,
men för Toms del var det enbart ont när
hackspetten med stor precision fällde en
telefonstolpe i huvudet på honom.
När så filmen var slut steg en av
rättare upp på scenen och började läsa
en travestering på tio små negerpojkar.
Den här gången handlade det om tio
tomtenissar som gick olika blodiga och
makabra öden till mötes. Trevlig histo
ria, men varför var den inte omskriven
till elva skaendare?
Allt eftersom han läste blev stäm
ningen mer och mer förtätad och de
församlade ettornas blodtörst steg ex
ceptionellt exponentiellt. Här skulle

',
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blod flyta i strida strömmar! Innan han
hunnit läsa färdigt kom så Det Konglig
Skaenderi instormande sjungande "vi
skaendar ända fram till påsk" och andra
fåniga ramsor. Skaendarna hade dessu
tom den dåliga smaken att drapera sig
i svarta trasperuker, damstrumpor över
huvudena, vitalakan som togor samt
lösögon.
När så skaendarna lugnat ner sig
något och avrättarna återtagit kom
mandot började AVRÄTTNINGEN.
Först fram till ättestupan var ; Per.
Efter vissa mindre identifikationsprob
lem fick avrättarna tag på honom och
fick upp densamme på scenen. Där
fick han såsom varande Konglig Elek
troexecutor visa att han kunde snapsa.
Ett visst antiklimax blev det dock när
han inte tog fler än fyra. Det berodde
kanske på T-shirten han hade på sig
"DKS spolar kröken". ;Torbjörn prö
vades i konsten att hålla masken, med
som väntat mindre gott resultat.
När så alla skaendare hade avrättats
var det dags för Den Konglig Över
skaendare att skickas till den eviga vi
lan. Likt Kristus fästes han vid ett
epsilon för att gå en plågsam död till
mötes. Tyvärr var epsil?net underdi
mensionerat för dylik last vilket fick till
följd att det knäcktes under ; ÖSK:s
lekamen. Det visade sig emellertid
inte vara det enda misstaget avrättarna
gjort. Man hade dessutom glömt ;Ola,
vilket till deras försvar skall sägas inte
var så konstigt, då han, försynt som han
är, knappt hördes eller syntes alls. När
så ;Ola var avklarad, var det dags för
sittning i BPA-gas,1uen.

effiissiiffiiB

Nr 2-88

BLA
••
••
LATTOL
0

i::
0

"'"'
:-::...
J;i;:l

s:: I

]0
.....,

I

J

emissiffiiiö

Nr 2_88

efrussiffiieö

Nr 2-88

15

effilssiffi
Väl nere i ovan nämnda gasque,
möttes vi av utomordentligt smakfullt
dukade långbord. F d nollegruppen
Gourmet visade hur en kulinariskt ko
rrekt bordsmiljö i sann teknologanda
skulle se ut. Även solen har dock sina
fläckar vilket Gourmetgruppen visade
genom den osmakliga serveringen ur
spannar. De kan i undantagsfall duga
till icke optimeringskunniga teknologer
i trängande behov av idisslingsplats.
Men bara maten kommit ner på tall
riken glömde man den malör(t)en. Mat
en vi fick var superb och om ryktena
talar sanning, var. det en E-osqulda vid
namn Åsa Danielsson som stod för iden.
Tack. En stilla undran bara: Var det
soppa eller gryta - vi fick ju flata tall
rikar . . .
Festen i övrigt präglades av ett
ovanligt svettigt tempo och under in
mundigandet av den ovan beskrivna
maten hade Frekvensnormalen uppen
bara problem att få tyst på de gasquan
de, enär stämningen var extra hög.
Efter sittningen blev det disco och
festandet försatte långt in på småtim
marna. Vi i ettan tackar oss själva för
en mycket rolig och underhållande fest.

Nr 2-88
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Bengt & Mats
Foto : Bertil & Johan
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DISKKOMPANIET DISKIS & TV Ä TTIS {DDT)
Luktar det? Har Du skitig disk? Hör Du till de som stoppar in disken i den där maskinen som centri
fugerar sönder Dina tallrikar? Har Du inte kommit Dig för att köpa BÅDE tvätt- och diskmaskin???
Då är VI det rätta företaget .för Dig! Vi säljer, köper och byter gamla -tftlfp- diskmaskiner. Vi för alla
slags modeller; allt från Japanska pocketversioner till SAABs biltvättar.
Våran kundtjänstavdelning har utvecklat ett lättfattligt schema, så att Du på ett enkelt sätt kan följa
Din diskmaskins väg - från smutsig tallrik till färdig produkt i Ditt privata kök.
DDTs produkter är kliniskt rena redan i fabriken, och vi garanterar att vår personal arbetar under
fullständigt sterila förhållanden. Är Du steril? Då kan Du få jobb hos oss.
Här nedan ett utdrag ur det flödesschema som ska hjälpa Dig att hitta rätt

Italienska Låglönemaskinen
"DiScaletti Torkellini"

Japanska pocket
"Dish-Hiwashi"

Dimension: avlång (för 'spagettitallrikar)
Drivs med: 24 V, 50 Hz
Effektförbrukning: 300 Wattikan
Defcktförbrukning:
Trasig
illbehör: tomatsås

Ryska partimaskineriet
"Diskij Pravda "

Rent vare sig Du tror det eller ej.
Den här maskinen kan inte ha fel !
Drift: Reaktor 6 TWh

Drive-In disk.
För er med skrivskyddade tallrikar!
Direct access: Du slipper spola band!
Spola av disken istället!
Tillbehör: Discjockey

Diska i formalin!
"Skitigt före - skitigt efter,
in genom ett hAJ, ut genom tre?"
OBS: Glöm inte att skiva disken
först - "Det ska va tunna skivor"

Ungkarlsmodellen! ! !
Drivs med 2 hatt. R l O.
Störningsfrekvcns: 50 MHz
Kräver minimalt utrymme!
Tillbehör: Förstoringsglas

hammare och skära

D i skett-maskinen
"Floppen "

E nerg i s n ål a
"Pato lågkaloridisk"

vår produktdjungel.

Etiopiska maskinen
* **StarvDisher* **
Onö<li

S kotska
"Dishky
Diskvattnet lagrat minst 12 Ar.
Finns i 3 färger: Röd, vit & malt.
Servicefri kostnad: inlämnas
på torken.
Scotch Brite
Scotch B lended

FORETAGSINFO
DDT har en omsättning.
Vi har inkomst, utgift, råttgift j11mte DDT.
Vi förfogar över personal (dvs anställd).
Vi är svartlistade på börsen samt håller
till i vissa skumma källarlokaler ett tjugo
tal meter under Paris.
Om Du är civ.ing. el. motsv. är Du väl
kommen att ingå i vår trogna kundkrets.
Vi premierar kompetenta kunder.

Freonor
blockfisk

Norska Torsken
"Guleböj"

Screwdriver och
�insexnyckel

IKEA-lösni ngen
'Diskmaskinen Robban"
För den händige ....
Pure IKEA quality? Oh, shit! ! !
Demonterbar. Ej monterbar.
Hopfällbar far den plats i ditt kök!
xtra tillbehllr: Rruksanvisnin

Norsk fiskmaskin!
Fungerar b!!ttre
som akv aric!

ADVERT DESIGNED AND CALCULATED BY

Annons - Renons · Nonsens AB
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BOKTIPSET:
Dirk Gentlys
Holistic
Detective
Agency
av Douglas Adams

Richard MacDuff bjuds på middag
vid St Cedd's College i Cambridge,
av sin gamle Professor Chronotis, som
sedan utför ett trolleritrick med en salt
ströare. Senare på kvällen visar det sig
att professorn har fått en häst i bad
karet. Richards chef blir mördad på
ett mystiskt sätt, och han själv blir
misstänkt. Richards gamle vän från
college, Dirk Gently, åtar sig fallet. Vad
har då Schrödingers katt, en elektrisk
munk som tror att världen är rosa samt
Samuel Taylor Coleridge (poet) med
allt detta att göra? Massor, enligt Dirk!
Och Douglas Adams lyckas med konst
stycket att få ihop det.
För er som inte är bekanta med
Douglas Adams: lyckliga är ni som har
denna läsupplevelse kvar! Osqledaren
hade visserligen en recension av den
svenska översättningen av nedanstående
böcker våren 87, men dessa böcker bör
läsas på engelska, om man behärskar
det.
I Hitchhiker-trilogin ingår: 1. The
Hitchhiker's guide to the galaxy. 2.
The Restaurant at the end of universe.
3. Life, the universe and everything.
4. So long, and thanks for all the fish.
De första två bygger på en radioserie,
som BBC sände med början 1978, och
som radioteatern P1 sände i svensk
översättning i somras. Dessutom finns
ett dataspel där man själv får spela
huvudpersonen, Arthur Dent.

Vad är det då som är så speciellt
med The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy? Jo, det är en parodi på samti
den, samtidigt som författaren driver
med Science Fictions vanligaste ingre
dienser. Böckerna är skrivna på ganska
lätt engelska, men dels används en hel
del slang (engelsk) och många idioma
tiska uttryck, dels driver författaren
med en del typiskt engelska företeelser.
Detta har gjort böckerna svåröversatta,
och den svenska översättnigen (både ra
diopjäsen och böckerna) är bitvis gan
ska dålig.

Här och där är småberättelser in
skjutna, som belyser någon detalj i det
universum som huvudpersonen, Arthur
Dent, liftar runt i. Dessa är en vik
tig del av böckerna, som man uppskat
tar främst vid andra genomläsningen.
Första gången skummar man mest, ef
tersom det är så spännande. Vissa av
dessa berättelser är mer kända än bo
ken i sig. Pröva bara att nämna talet
42 för någon som läst böckerna, och se,
genast bryter vederbörande ut i skratt.
Lika magiskt som talet 17 för Giertz och
andra matematiker!
En ny bok av denna författare får
det då givetvis att vattnas i munnen
på en SF-fan som undertecknad. Efter
tre års uppehåll kommer äntligen en ny
bok av Douglas Adams! Är den då
lika bra som Hitchhiker? Tyvärr inte,
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förväntningarna är för högt uppskru
vade, men vilken författare kan prestera
två sådana verk under sin karriär. Trots
det känns ideerna originella, scenerna
är aktuella, tagna ur samtiden. Mycket
har nämligen hänt sedan 1978.
Tag till exempel Richard, datageni,
som har gjort ett program på Macin
tosh, som inte bara är ett kalkylpro
gram med avancerad grafisk presenta
tion, utan när årsbudgeten ska presen
teras omvandlas siffrorna till toner och
melodier. Visserligen kan resultaten
för en del företag låta som takter ur
en begravningsmarsch, men ideen är en
succe.
Personerna i boken känns överhuv
udtaget äkta och levande, ett gediget
verk av en skicklig författare. Man
kan inte låta bli att sträckläsa denna
bok för att få reda på vad som ska
hända sen, hur ska de klara sig nu.
Men ändå inbjuder boken till efter
tanke. Dirks tolkning av kvantteorin
är väldigt underhållande. Slutet är
inte heller alltför krystat, även om det
givetvis finns utrymme lämnat för en
fortsättning.
Betyg:Klart godkännt. Bör läsas av
varje SF-freak med självaktning.

BELLMAN.

Hmm, intressant fall ...

Bd'88

Något för Dig?
Ring Personalchefen!

08-739 50 00
08-759 96 00
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BOKTIPSET?
Com puters in system for mea
surement and control

av Dag Björklöf, DAXAB Eductronics,
Lidingö 1986. ISBN 91-7810-553-6, 285
sidor.
Författaren till den här boken tycks
ha haft stora ambitioner. Styr- och
reglerteknik med datorer är ett stort
område, särskilt som det knyter an till
så många andra ämnesområden. För
fattaren tycks vilja täcka allt detta i
en bok på knappt 300 sidor. Som
ni förstår, är det en omöjlig uppgift.
Förutom att harva igenom hela ytan,
har han även grävt små gropar på
ställen som tycks godtyckligt utspridda,
som t.ex. grafikkommandon på HP85, vikningsdistortion, och hur många
pinnar olika bussystem har.

För vem?

Första kapitlet heter 'Computers when, where and how'. Här försöker
författaren motivera varför man skall
använda datorer vid mätning. En fråga
dyker redan här upp i mitt huvud: Vem
är boken skriven för? Olika resone
mang leder till olika resultat, men jag
har svårt att hitta en läsargrupp som
passar in. Som teknolog som har gått
en kurs med författaren som föreläsare
och boken som lärobok, drar man lätt
slutsatsen att den är skriven för kursen
(Elmätsystem, EM 222). Men när man
börjar läsa är det svårt att behålla den
uppfattningen. Här staplas verkligen
påståenden som vi teknologer nog be
traktar som självklarheter, såsom "In�
dustrial production is of course de
pendent on economic realities." Betänk
mångfalden av sådana meningar, och
att boken är tunnare än 300 sidor. Det
blir inte mycket plats kvar till nyttiga
fakta.
Under rubriken 'Computers of vary
ing format' delas datorer in i grupper;
microcomputers, personal computers,
minicompnter. Särskilt under senare år
har gränserna mellan olika datortyper
varit tämligen flytande, och författarens
definition är bara en i mängden. Un
der samma rubrik får man veta att
CCITT är en organisation som sysslar
med kommunikationsproblem.

Översikter och åter översikter...

Under nästa rubrik, Personal comput
ers, får man en uppräkning av diverse
mikroprocessorer och datorer som an
vänder dem. Värdet av denna lista
är mycket tveksamt. Här nämns At
lair och lmsai, datorer som hade sin
storhetstid tio år innan boken gavs ut
( 1986). Radio Schack TRS-80 uppges
ha en Z-80 processor, men i själva
verket har företaget gjort datorer av
många slag, med olika mikroproces
sorer, alla under namnet TRS-80. Vi
dare har dessa datorer knappt alls sålts
i Sverige. ABC 80/800 däremot, som
också. finns med i listan har knappt alls
sålts utanför Sverige. Så vem är boken
till för egentligen?
Sedan följer en slags marknadsöver
sikt i textform Över persondatorer som
är tämligen intetsägande och föråldrad.
När vi kommer till översikten över
programmeringsspråk, är författaren ute
och cyklar på hal is. Man frågar sig
varför han ens bryr sig om att nämna
språk som Cobol och Lisp i en bok
om mätning. Han påstår vidare att
'FORTH, . . . , is considered similar to
but more powerful than FORTRAN'.
I nästa kapitel, 'Systems technique',
får man en Översikt av ett antal bussar,
vanliga sådana, och sådana författaren
tror kommer att bli vanliga. Återigen
tabeller av intet värde: Antalet led
ningar i vissa bussar och konfiguratio
nen av ledningarna i andra.
De två nästföljande kapitlen är bät
tre, men ändå bara skrap på ytan av de
områden som tas upp: Digital signalbe
handling, synkronisering, AD-omvand
ling, numeriska metoder, etc.
Sedan följer ett kapitel om program
planering. Läs det inte om du inte
måste. Goda programmeringsvanor lär
man sig bättre på annat håll. Möjligen
kan man ha lite glädje av ett par pro
gramexempel för Hewlett-Packard HP85.
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Sista kapitlet tar upp användandet
av instrumentbussen IEEE-488 (även
känd under andra namn). Några pro
gramexempel ges, däribland test av olika
datorers snabbhet i hanteringen av den
na buss. Appendix A behandlar IEEE488 mera ingående. Appendix B består
av några tabeller, av vilka en finns även
i appendix A.
Typografi, layout, figurer och ko
rrekturläsning får godkänt. Det syns
dock att boken inte är utgiven på ett
större förlag.

Slutkläm

Jag förstår inte vem den här boken
är skriven för, och jag tvivlar på att
författaren vet det heller. Är han/
hon svensk eller utländsk, novis eller
erfaren, teknolog, eller arbetande i in
dustrin? Mycket av bokens innehåll får
man bättre från andra källor; mark
nadsöversikter från aktuella tidningar,
bilder på datorer från reklambroschyrer,
beskrivning av IEEE-488 från Hewlett
Packard, eller någon annan tillverkar av
utrustning för den bussen.
Trots allt är det möjligt att boken
fyller något behov. Frågan är vems.
Helge Stenström
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GASQUA UPP SIG , O SQUAR!

Fredagen den 26:e februari ( snart so111 fan) torde varje
traditionssuktande Elektriker ko1n1na på

KLASSISKT PRE-SQUTT

( oavsett om du skall på squtt el. ej)

Vad menas med detta, kanske du har en undring över:

. 1. P e1arsa1en
-J�.
i?.1 ttrung
- 01, 1nat , nubbe
- Sång med stompa (med Frequensnormaler)
Medtag gärna:
- Sångbok att sjunga igenon1
- Overall att kladda på
- Sn1eck att ihophålla yr skalle 1ned
- Lö.�il. tior att nubJ:>a för
- StJ art att sitta pa

Har Du ingen rustning? Kom i overall.

Fig. 33.
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Kor:.netabeln Karl aY Bourbon.
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BRUCE WEINER
University of Cincinnati
Department of Chemistry
Ciagnnati, Ohio 45221
MODEL ASSUMPTIONS

Abstract. An equation is obtainedfor the number oj rain
drops Jalling on a mode/ person mo ving para/le/ lo the road.
Relevant and irrelevant cases are discussed. The resu/ts are
compared to recent experiments.

The method of significant neglect is used to create a mode)
amenable to simple solution. Certain significapt factors in
a real situation, such as the shape of the persori·and uneven
rainfall, are neglected. lnstead consider the parallelopiped
(shown in Figure 1) walking down the street. The mode!
person of length J., width w, and height h is traveling with a
uniform horizontal speed Sp· �eanwh �le rain� rops �f
constant number densityp are falhng verucally w1th a uni
form speed sd . The model is required to travel a fixed dis
tance D in time t, where Sp = ?It. Although �rbitr�ry, the
choice of either t or sp �s the mdepende�t vanable 1s made
for reasons of inconvemence and confus1on.

INTRODUCTION
From the time man first became aware of rain until the
present, he has posed the following question: Should one
run or walk in order to minimize the amount of rain drops
collected? The answer is clearly relevant, and it provides a
common link between basic research and the fruits 1 of
applied technology. Extensive early experimental work in
this area indicates the continuing interest in this ancient
question. 2
Recent experimental advances involving motion parallel
to the road are almost impressive. 3 Although no investiga
tions involving perpendicular motion have been reported,
the results are encouraging. Seedy 4 has shown unequiv�bly
that the total number of drops collected increases with time.
In an elegant set of experiments, Pennywistle 5 showed that
a persons weight, including bis clothes, increases the longer
he remains in the rain. An interesting saturation effect was
also observed. Very recently Gnat 6 revolutionized the entire
experimental field by using the mathematical techniqu� of
counting.
Previous theoretical investigations by Landers 7 and Abby'
are largely metaphysical in nature. The former advises taking
a bus, and the latter suggests delaying the journey until
the inclement weather passes. Though helpful in many cases,
these solutions are not general. Thus, it is the aim of the
current work to present a quantitative solution which can
be used to answer relevant questions while running in the
rain. A brief version of this work has already appeared. 9

SOLUTION

Consider the number of drops hitting the model during
an infinitesimal time dt. Actually. this is too short a time
for anything significant to occur. So consider a small but·
finite time .6.t. Now .6.t is long compared to dt by definition,
yet small compared to the time it took to develop this argu
ment. Thus one arrives rather directly at the pertinent vari··
able t itself. Obviously the · number of drops bitting the
front of the model must b� equal to the density of drops
times the volume swept out in time t. Therefore, NF =
p.Q,hs t or Nf = p.Q.hD, which is a constant unless the model
is gr[wing. Similarly, the number striking the top is given by
NT = p.Q.wsc1t.
The total number of drops hitting the model is the sum
of NF and NT or
N =p� + ptwsdt
(1)
N is plotted in Figure 2 as a function of t and in Figure 3 as
a function of s for clarity. Since nature is linear, Figure 2
is preferred by �ost workers in this field.

....
,-'l•tt 1.

,-,..... I. Ponlldopipod modd ol 11<;1" -· lncl• 0, and .-ldt� w, walkltls
.,.. 1toruoau1J ,ptt'II Sp wbik nundrops an Jllliq vortlcally wlill opc«I

s..
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RESULTS
It is clear from Eq. 1 that N increases linearly with time.
. The two irrelevant limiting cases are infinite speed and in
finite time.
As Sp ..oo, ,_. o and the least number of drops are en
countered. Relativistic effects which are usually irnportant
at high speeds are significantly neglected because of the
following argument. When viewe� from the road reference
frame, w + o as the speed approaches the speed of light.
However, the mass of the mode) also approaches infinity
in this limiting case. Since it it unlikely that an infinite mass
can trave) so fast, relativistic arguments lead to nonsense
when viewed from a sane frame of reference.
As t +oo, sp + o and the maximum number of drops are
encountered. This is a trivial result except to those who
contemplate standing in the rain for any length of time.
A relevant intermediate case cancerns the change in the
ratio of front to top encounters. Substituting D/sp for t in
Eq. 1 and rearranging gives
N/ D = h + wsd /sp ,
(2)
where the first term is proportional to the number hitting
the front and the second to the number bitting the top. Thus
the ratio of front to top hits increases linearly with Sp even
though the total number of hits is decreasing. This explains
the following paradox. The average real person claims that
an increase in speed results in more rain collected. Actually
real people are showing a subjective perference for top bits.
Equation 1 can be altered to account for this situation. A
factor Lr is introduced in the term for Nf, where Lr repre
sents a ludicrosity factor since parallelopipeds have not
shown a similar prefercncc.
Angular dependence may be included using a suggestion
by Macomber. 1° Figure 4 shows the case of a parallelopiped
running down a hill of angle 9. The effect of the hill is to
increase sp by addition of the term sdsin0 and to reduce sd
to sdcos9. The result is
N = p.0.ht (s + sdsin9) + p.O.wtsdcos0
(3)
A maximum in N is ogtained when tan0 = h/w, provided
9 < 90 ° which is reasonable for normal hills. Thus, paral
lelopipeds 6 ft. high and 1 ft. wide should avoid running
down 80.5 ° hills if it is raining.

,,�o

DISCUSSION

It is clear that the experimental results of both Seedy and
Pennywi;tle are explained by the theory presented here.
Heineman I I has noted that a rapid speed and minimum
front surface area reduces the number of drops collected.
For pedestrians he suggests a fast, sideways motion which
reduces the front surface area by replacing .0. by w in Nr.
For bicycle riders he suggests a rapid s� and a horizontaJ
position which reduces the front surface area by replacing
h by w in Nf, However, experiments have been dif'liculC
Heineman mounted a graduate student horizontally on a
bicycle with his face down to obtain a ludicrosity factor of
one. At high speed, singularities in the experi mental results
occurred. These were attributed to poles of th'e telephone
variety which ended the investigation suddenly. Further
work in this area is not expected in the near future.
A recent experimental innovation by Gnat 6 is puzzling in
light of the present work. Gnat and his students used um
brellas to shield themselves from top bits. With NT = O,
Eq. 1 becomes N = Nf = p.O. hD which is finite. Gnat ob
served a decreasing number of hits with decreasing speed
using umbrellas. In the limit of zero speed, N -. O experi
mentally, which is a complete reversal of the theoretical
result. A modification of the theory is currently underway
to explain this discrepancy. Also the theory will be extended
to include ellipsoids of revolution and simple torus\
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Lördagen den 1 2 : e ma rs 1 9 8 8 k l . 1 8 . 3 0
å

E l e c t rum ,
K i s tagången 1 6 , K i s t a Indus t r i område
Den S tora Festen anordnas för a l l a
som tagit examen under 1 9 8 7 ( 1 7 3 s t . )
och OKE I : s o r d i n a r i e medlemsgal l e r i .
Därutöver
inbjuder v i härmed e t t
dus s i n t a l E-teknologe r .
Klädsel : kavaj

P r i s : 1 6 0 : --

OSA: Sätt in avg i f ten på pg 4 8 9 9 4 8 3
Kong l i g
E l e k t r o s e k t i onens
4,
Ingenj örsfö rening senast 1 9 8 8 - 0 3 - 0 1 .
F r åg a r gör Du på t e l . 7 9 0 7 7 7 8 .
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OKE I : s Klubbmä s t e r i
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WARNING!

Varsågod !

This machine is subject to breakdown <luring periods of critical
need.
A special circuit in the machine called a critical
detector senses the operator's emotional state in terms of how
desperate he or she is to use the machine. The critical detector
then creates a malfunction proportional to the desperation of
the operator. Threatening the machine with violence only
aggravates the situation. Likewise, attempts to use another
machine may cause it to also malfunction. They belong to the
same union. Keep cool and say nice things to the machine.
Nothing else seems to work.

eifJssim bjuder på en varningsskylt
som ni kan klippa ur och sätta på er
hemdator, er favoritterminal i Vaxk
abine ttet, eller kanske mikrovågsugnen
hemma!

Never let anything mechanical know you are in a hurry!

,
...

TlrE Mo�e I T/fc Möll= I T#e ktlte I
�ow/
Srot>Y/
;:ö�9E"T/
r#E LESS
T/li!: #0.ai= I TlfE ftfOl?E /
I bYOW. _ •
FOR9ET.
.<:NO W/
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MANGA OCH BRA KALAS
VILKA ORDNAR DET?
Svar: PrU

Vad är det nu som händer på kåren under våren?
LÖRDAG 20:e FEBRUARI
Kårmaskis. Hela kåren byggs om och alla chokar hela natten. Tyvärr har biljettssläppet redan varit
och det finns förmodligen inga biljetterkvar, men som tröst till alla Ni som inte fick tag i någon biljett;
det blir en maskis om två år igen.
ONSDAG 24:e FEBRUARI
Onsdagspub! VILDA MATILDAS MUSIKFESTIVAL. Kom och lyssna på nya och gamla
förmågor som tävlar om finalplatsen på MF.
FREDAG 26:e FEBRUARI
Squtt! På stora scenen: STITCH. I Puben: PAULINE AND THE BEAT. Philm: "Ingen plockar
Howard". Bordsservering och pianounderhållning på övervåningen!
MÅNDAG 7:e MARS
Tentapub. Börjar numera redan kl. 12.00! Osquar Mutter spelar på kvällen.
ONSDAG 9:e MARS
Onsdagspub! På scen: JAZZBAND och Teknologkören.
FREDAG 11:e MARS
Squtt! Direkt från TEXAS: ARLO WEST BAND. Philm: "En officer och en gentleman". SMUSK
spelar i Puben.
ONSDAG 16:e MARS
Onsdagspub! På scen: MOBILE HOMES!
LÖRDAG 19:e MARS
Grandios HERR & DAM-middag å Kåren. Biljetter säljs fr. o. m. 1 1 :e mars genom Klubb
mästeriema.

VECKA 12: Temavecka , Orientexpressen!
Dessutom . . .

ONSDAGSPUB Kl 17.00 VARJE ONSDAG!
Special: Varm Onsdagspubmacka, Bira, Underhållning, Ost, Korv, Nötter, Vin . . .
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Internationella Qvinnodagen

Internationella minus-dagen, eller in
ternationella kvinnodagen som den också
kallas, inträffar Tisdag den 8 mars i pe
riod 7. Detta rapporteras av Bififäsi�
utsänd, helt opartiske, pålitlige, väl
skrivande, och reporter.
VAD är då detta för påfund? Jo
kvinnorörelsens dag, som har sitt ur
sprung så tidigt som 1910 i Köpenhamn.
Till minne av en hunger/fredsdemon
stration i nuv. Leningrad 1917 infaller
den just den 8 mars. Sedan kvinnoåret
1975 firas denna dag även utanför de
socialistiska lägren.
VARFÖR? En del påstår att det
hänger ihop med att 50% av befolknin
gen är kvinnor ( åtminstone på andra
sidan Valhallavägen) och att de skulle
vara jämlika med männen. Men här
i Elektrien är bara ca 10-15% av in
vånarna av det svagare könet, dvs för
hållandet är knappt en fjärdedel av det
internationella. Ska vi då bara ha en
fjärdedels kvinnodag, för att göra det
här proportionellt? Eller ska vi som
kompensation, för att visa vår uppskat
tning, ha 4 kvinnodagar?
Ni vet väl att: 'Tjejer som går på
Teknis blir inte civilingenjörer, de blir
bara fruar till civilingenjörer. . . '

HUR? ska vi n u ordna det här för att
det ska gå snyggt och propert till? Ska
vi nöja oss med att ge vår favoritkvinna
en kram? Ska vi jubla så fort en kvinna
synes till? (även i tveksamma fall?)
Eller ska vi helt enkelt tiga i tyst beun
dran? Hursomhelst uppmanar eir@�j_q!!J10
till hänsyn i uppträdandet. Det finns
ett fall dokumenterat i bortre Kazak
stan där en kvinna rapporteras ha kra
mats ihjäl av 100 charmiga män. Be
gravningsentreprenören slet i tre tim
mar för att få bort leendet från hennes
läppar.
PS: För att ytterligare bevisa vår opar
tiskhet, har vi samlat ett antal citat av
några av våra främsta kvinnokännare.
Bla Fredrika Bremer, som sägs ska ha
varit kvinna själv, samt August Strind
berg. DS

Tant Lisette gav mig en gång denna moral: "min vän,
kom ihåg vad jag nu säger dig: om en karl tror, att du
är dum, så skadar det dig icke i hans tycke, men om
han tror, att du anser honom dum, - då är du alltid
förlorad i hans omdöme."

FREDRlKA BREMER

Hemmet, 1839
Erfarne mannen talar:
Kvinnan syns så liten och lätt,
tjänlig att famna i en kram,
stoppa i ryggsäcken, bära med som lärksång
i blåsippskogen.
Men försök!. . .
då sväller hon ut,
slår rot, bågnar blytung, ryggsäcken säljs på auktion,
du sitter till döddagar hos Karlssons Klister i Gävle.

I
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God tro, när det gäller en kvinna? Det är riskabelt.
Man och kvinna iro tv! parallella linjer, och det ligger
i parallella linjera natur, att de aldrig mötas.

I sexuella ting är
det väldigt många
som förväxlar stäm
ningen av instru·
menten med siälva
konserten.

Kvinnohatare, man kallar? Det l.r varje aund man
innerst i sitt }tjirta; och kvinnodyrkare lro alla
�rskruvade min.

Henry Mill'!r

• Australienföddt1 förfat
ta rinnt1n Germaine Greer.
Det var hon som skrev
bästsäljaren "Den kvinnli
ga eunucken". När man
bläddrar i tidningsklippen
om henne luttur man utta
landen som "Klitoris6r
gasmen är perfekt för
männen. Det är som när
de leker med en hemdator
od1 får svar pä skärmen
'OK,
fortsätt' ".

AUGUST STRINDBERG

I

Läppar som har tå·
resmak,
det
är
mums fw karlar

Domthy Parker

0
0

BELLMAN.

:-)
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SEXIG???

Appropå sexigast på elektro:
Många har undrat vem som har blivit utsedd, men eftersom eirJijJ!jq_ ��IJ inte har fått
ett endaste bidrag (dååligt!) nödgas vi upprepa vår förfrågan från nr 8-87, alltså:

Vem är sexigast på elektro ?

Lämna ditt förslag på en lapp i eifääRiU.�11 's brevlåda i Röda Rummet, så ska vi fixa
en smaskig bild på vinnaren!
Vi vill samtidigt passa på att dementera att MBR Mikael Bäck skulle vunnit,
då osedvanligt många bilder av denne person förekom i föregående nummer.

EXAMEN EFTER 880113

Tommy Duckmar
Anders Domeij
Rutger Dahlin
Anders Hjelmblad
Eva Larsson
Margareta Eriksson
Kenneth Nylund
Johan Westberg
Lehard Kastre
Britta Nordin
Hans Nordin

E76
E80
E81
E81
E81
E82
E82
E82
E83
E83
E84

Tele
Dator
Dator
? ( Slarv av Stvl)
Tele
Elenergi
Tele
Dator
Dator
Tele
Industriell

Namn & Nytt

Annica Johansson
C/0 Wingqvist
Skördevägen 9 nb
186 00 VALLENTUNA
tel 0762-706 79

Bengt Häll får nytt telefonnummer:
08 - 660 81 33

Thomas Månsson
Hagavägen 6E 2tr
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Lars Eriksson
Olle Grimlund
Jonas Gunnarsson
Micke Gunnarsson
och
Sven Sigling
Har bytt adress till:

Poste Restante
Verbier
Schweiz
VÄRLDEN ! ! !

RIS

* Till Pizza-Nissan för att Gröna Gro

På förekommen anledning ...

dan tog slut.

Till Källeriet för att läskautomaten
Låter kopeateuren kungöra: * stod
tom flera dar. (Stellan L fick

'Tricket' med snöret, kronan och tejpen fungerar inte i myntboxen!

Sagt

"Får du den inte att stå, rulla då in den i

effiiääiiiiiii} , för där står allt . . . "

ANNA NYM

"Herre, skänk mig kyskhet och måttfullhet . . .
men ej ännu, 0 Herre, ej ännu!"
Den helige Augustinus 354-430 e Kr

Det ryktas att ...

* Patrik F. kan tvätta sin jacka och bona tolvans golv med öl, samtidigt !
* Bellman, en fransman och en tysk.

inte sin Cola!!!!! ve och fasa)

ROS

&

* Till Pizza-Nissan för att Gröna Gro
dan inplanterats i glass-boxen.

* Till Källeriet för att den enda drick
bara drickan, Festis Svartvinbär åter
finns i läskautomaten.
CHE

* Till Tolveriet för blommorna i Vext
rummet.
-. • I I I • I I • • • I I I

* "'Torbjörn har lagt på hullet

Framtidsfilmen om
datorns
nedgång
och fall: "PC - sis
ta sommaren".

* Julgranen slagit rot

I I I • I I W I I I • • I •

* "'Sara och MC. . . (forts, se inledare)

* "'Erik gått ner i vikt

* Man måste beskriva ett cirkelvarv för att få komma in och natt-hacka.
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