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Nu har jag setat på ledarsidan och
5kitit för sista gången! Nåja så illa
har det nog ändå inte varit under det
gångna åi:et, varken på ledarsidan eller
i övriga tidningen. Kort sagt är det en
gauska nöjd ChefsEmitteur som sitter
här, och hackar ihop sin sista ledare,
eld har varit ett underbart år, mängder
av arbete, förtvivlan, glädje, panik,
brända lektioner (dock ej tentor) och
sena nätter.
Nu blir det halvpensionering och
lite lugnare tempo när Bellman (se bak
sidan!) skall ta över rodret. Redaktio
nrn i Övrigt är så gott som intakt, de
flesta sitter kvar e.tt tag till. Dock vill
nog vi som varit med längst (och sli
tit. mest), främst Johan och jag, trappa
ned verksamheten en smula. Därför
skulle det vara underbart med lite fräscht
kött i redaktionen, en har redan drop
pat in, men det finns utrymme för fler
hågande! Den enda kvalifikationen är
dt visst intresse, resten, datorer, foto,
etc lär man sig efter hand om man inte
kan det från början.
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En speciell gren som det brukar
vara lite skralt med är tecknare. Redak
t.ionen hyser för tillfället några personer
som vågar publicera sina alster, men
eld skulle vara kul mf'd lite proffai
�are nivå på det hela. Så om just DU
skulle kunna tänka dig att teckna lite
för Riftifl!i�[Qll , antingen på bf'gii.ran eller
helt spontant, hör av dig! (Och du skall
bli hörd!)
Så har då eiföiiii�[Qll slagit ett litet
slag för miljön, pappret har nämligen Innehåll:
blivit sk. icke klorblekt d.v.s. blekt
mf'd väteperoxid, en process som bara
ger ifrån sig snälla ämnen. Pappret har
därmed blivit lite tyngre och lite dyrare. Vaghult at last ..................... 3
Pä sikt ger detta något färre sidor, men
om vi alla hjälper till, och ger fan i att Valvaka .............................4
skriva en massa skit, så har vi gjort
både �1aturen och oss själva (i egenskap
av läsare) en stor tjänst.
Farväl då, kära läsare och sist men Uffes sista .......................... 6
inte minst:
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En sista gång knåpar jag ihop ett ord
förord. Inte olikt andra skrivande är
jag mån om att folk läser det resultat
som, tro det eller ej, kräft en hel del
tankemöda oi::h tid. Mer angelägen är
jag dock att ni får veta vad jag verkligen
har tyckt om de gångna sektionsåren
i allmänhet och ordförandeåret i syn
nerhet. Jag tycker ibland att jag låter
som en sämre telefonförsäljare när jag
skriver om sektionsengagemang. En
dast ni som lärt känna mig vet att jag
ä't uppriktig.
Nya friska krafter tycks det finnas
gått om. Valberedningens arbete gick
lätt. Antalet kandiderande översteg
antalet funktionärsposter trots att vi
har sä. många. De flesta funktionärer
byts ut varje termin så jag hoppas att
minst lika många kandiderar även nästa
gång. Jag vill än en gång poängtera att
sektionen inte bara är alla funktionärer
och det som de producerar. Då skulle
det bli alltför statiskt. Initiativ!
Nu numrets utskällning och till
hörande pekpinne. Vid ett ex-öl på
maskin bråkade någon dum jävel med
en väktare. Efter att klagomålet letat
sig igenom hela skolbyråkratin måste vi
nu anmäla alla arrangemang i skolans
lokaler till LMC en vecka i förväg.
Tolvan är undantagen. Alla måste
hjälpa till att dels hålla efter sig själva,
men också ta de stökiga i Örat. Inget
onödigt oväsende intill bostäder (nedan
för kårhuset, vid VoV och Rödakorset),
ingen nedskräpning, allra minst t o m 
flaskor, och framförallt inget bråk. Vi
kan bli utslängda ur tolvan och förbjud
na att ordna all sorts verksamhet på
skolans område om vi inte sköter oss.
Mitt år som ordförande är Snart
slut, lika.så min tid på teknis. För de
nyfikna kan jag meddela att jag nog
tog funken. Om jag ser tillbaka på
mina år här så kan jag tveklöst konstat
era att det varit en mycket händelserik
tid. Tentaångesten är inte något av de
st.arkaste minnena. Om jag bara ser

till alla de roliga arrangemang jag fä.tt
vara med på och ibland varit med att
ordna, är· jag mycket nöjd. Detta är
dock bara minnen. Väsentligare är att
jag också fått många nya vänner och
bekanta. Somliga kanske ska beteck
nas enbart som dryckesbröder, men an
dra som pålitliga vänner. Genom mitt
engagemang i studienämnden och sek
tionen har jag också lärt mig mycket.
.lag menar inte att känna skillnaden på
Pripps och Spendrups, det kan jag fort
farande inte. Att samarbeta, förhandla,
tala inför en större församling, for
m11 lera mig i skrift etc, är däremot
saker som jag blivit bättre på (mindre
dålig?). Det är dock inget skäl till att
engagera sig. Engagera sig gör man
för att det är roligt. Sektionen, kåren,
SFS (Sveriges Förenade Studentkårer)
och liknande organisationer ska inte
vara en plantskola för blivande poli
tiker eller en träningsplats för junio
ryuppies som tror att de ska bli VD in
nan trettio. Tyvärr tycks både U niver
sitetets kår och SFS vara just plantskola
för politiker_ L Bodström som varit
ordförande i SFS, lär ha anställt Uni's
förre ordf som rådgivare. Radikala adri
nalinstinna ungtuppar är inte i min
smak. SM är ett rappt välordnat sam
llHl.llträde i jämförelse med vad SFS
pysslar med ( streck i debatten i de
hatten om streck i dehatten i deb..... ).
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Nä, nu kom jag utanför ämnet. Jag
kanske är en adrinalinstinn bråkmakare
jag också! Säkert har jag retat många
under min tid i styrelsen och så mycket
har jag inte heller hunnit göra. Ambi
tionsnivån överstiger, som vanligt vida
orken. Men roligt har jag haft det. Det
blir nog en vårbal till men sedan får det
vara bra. Allt har sin tid och man ska
inte växa fast. Man ska inte klamra sig
fast så länge att man tycker att allt var
bättre förr, för det var det inte. ''Det är
bäst nu, men det kan bli bättre", det är
den enda rätta inställningen. Faktum
är dock att jag fortfarande trivs och ty
cker det är roligt här på skolan. Jag
ser redan fram emot sektionens 100-års
jubileum år 2010.
Alla ni nyvalda funktionärer och
alla ni andra som på ett eller annat
sätt kommer att bidra till ett frodande
studentliv å Kongl Elektrosektionen i
framtiden: Lycka till och grattis till en
rolig tid.
För sista gången
Eder ordförande
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knipsar nisse av på mitt.
livet snabbt för honom tryter
snart. i sitt eget blod han flyt.er.
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VALEXTRA VALEXTRA

Ja det har inte gått många
timmar sen resultatet av
kårvalet slutgiltligen fast
ställdes och manusstopp
var för flera dagar sedan
så något valresultatsrepor
tage blir det inte fråga
om. emrn�ionen kan emeller
tid inte undanhålla er vilka
som blivit valda ( och varför
? ), hur de ser ut ( nej,
vi har inte föregått själva
valet med en fotografering,
även om det inte precis
var några högoddsare som
vann, men säg den tidning
som inte har ett välförsett
I hälarna på honom Richard Ander
Per Höglin, E-86 var näste man
bildarkiv) och kanske lite ( förste snarare) med ca 199 röster. För berg, E-87 och 127 röster. Inte heller
modas kan att ettan röstat på sin Skaen med på så många bilder i vårt arkiv
fakta eller skvaller.

Resultatet som framkom under f r e 
<lagskvällens Squtt, med SMUSK som i
vanlig ordning tog alla med storm och
Desprados som inte tog lika många med
kanske åtminstone kuling, var alltså
inte någon överraskning men vi kan ju
dra resultatet ändå.

dare ( Den man älskar agar man, och
tvärtom ?) men den gode Per har hun
nit. med annat också. Förutom detta
krönikör och klarinettist för SMUSK
m.m. Nu också kårpamp med rätt till
makt i demokratins namn. Vi hoppas
på ett trevligt år.

Allra bäst gick det for Anita Frisell,
Efter ett litet gap i resultatlistan
E-85 som fick hela 203 röster ungefär. finner jag sen chefen här på redak
Vill ni se hnr hon ser ut har vi väldans tionen, Patrik Lindell, E87 med 133

många skojiga bilder på henne. Vi fast
nade för den här. Van sen tidigare med
makt och skoj från styrelsen, SMUSK
och Arbdsmarknadsutskottet där hon
snttit det s<:>naste året. Som enda
kvinnliga kandidat ha<le hon förutom
ovan nämnda engag<:>mang säkert nytta
av orkså dd. Gratulerar.

röster och jag måste bli försiktigare med
mina omdömen för hä.r luktar det ju
inbördes beundran lång väg. Han fanns
det. lite sämre med bilder på. I allafall
en engagerad men tystlåten ung man
(bara 20 år) med långt hår som inte är
av den sorten som snackar mycket men
gör lite, tvärtom... Hela red. sänder
sina lyckönskningar.

4

(inte nödvändigtvis ett dåligt tecken...
) men en nyligen publicerad fanns, så vi
tar väl den igen. Mycket glädjande att
en Studienämndsengagerad lyckades ta
sig in på den vnkliga maktens domäner,
med beslutanderätt om ölpriser, mat
priser kåravgifter m.m. Kanske kan
kårens makt också påverka studiesitu
ationen ? Som sekreterare i Elektros
studienämnd har han en god grund för
kårarbetet. AiifälfilP.l!�!I önskar lycka till.
Efter ytterligare ett gap i listan
kom sedan Övriga elektrokandidater och
det visade sig att de två som kom
närmast kvartetten ovan och därmed
hlev suppleanter var Lars Eriksson och
Göran Rosberg. Också dessa får ett
stort grattis av oss och vi hoppas att de
som inte klarade sig helskinnade genom
äventyret fölrsöker igen nästa år.
Vad mer finns att säga ? Valdelt
agandet var befriande låga 25 %, så
vi kan antagligen (=förhoppningsvis)
glömma de två bonusmandaten. Kår
huset står kvar och livet återgår till det
normala. Sjä!�- ��as jag på en i varje
nummer av HlmS!J�l!�!I återkommande av
delning där KF-ledamöterna redogör
för sina upplevelser och intryck i kårens
högsta beslutande organ.
För Siftiij�@!I

Johan

-.- ..•
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Bli studievägledare

Il

Studievägledningen tänker ömsa skinn och
därfor söker vi DIG, E-86:a eller E-87:a
som tycker att detta jobb verkar intres
sant. Vi vill ha kontakt med dig redan
nu så att du kan vara med på allvar när
hösten 1989 startar.
Kom upp till oss på studievägledningen
och presentera dig så presenterar vi oss.

Tom my Karin Anders Alf
Bostadsbidrag

Julens stora nyhet är att vi studenter
n nmera kan söka bostadsbidrag. Om
man uppfyller följande villkor:
1 8 < ålder < 28
Inkomst < 34.000 kronor ( Studiemedel
räknas inte)
Hyra > 1.325 kronor
samt att man har ett förstahands eller
andrahandskontrakt då skall du ringa
kommunen på tel 785 60 00.

Arkivarien Meddelar:
- 2:ans pärmar up and running!

- Stort tack till dem som hjälpt till med
fyllnadsmaterial.

St udera i Houston

Tack vare goda kontakter finns möjlighet
at.t få studera i Houston. Smaskigt erb
judande som du borde kolla in på våra
anslagstavlor eller hos oss.
. Signalteori

Tentan i signalteori den 14:e Januari
UTGÅR. Tentatillfälle ges den 10:e
Februari kl 8-12. Ingen förhandsanmäl
an behövs samt den 31:e Mars kl 13-17
med förhandsanmälan.

Nio små nissar i mi<lnat.t.st.inuna
t.rnsk<1.r fram i m ånljus dimma.
ugglan hoar i sit. t. nä.st.e
i stapp faller från sitt faste
nisse spetsas utav tappen
t.omte li 11;ger död på trappen.

5

To1nten Meddelar:

- Den som stjäl ur arkivet får inga
julklappar i år.

eirussiffi
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SNOORD
eller

Sista Skriket
Nu har undertecknad suttit som Stu
dieNämndsOrdförande i snart ett år
od1 börjar känna sig hemma som sek
tionspamp. - Men tiden lider oc.h nya,
yngre oc.h äregiriga förmågor står i far
st nn och kräver min avgång. Innan
man hinner blinka är man förpassad
friin makt och härlighet till föredetting
i'l.rnas bleka. skara. Snart är man dömd
till att sitt.a i ett hörn och mumla, ett
mu mmel snm mest best.år av " bättre"
och " förr".

ATT VARA F U NKTIONÄR

är roligt, lärorikt, spännande oc:h ib
land stressigt. Alla behöver inte vara
Ordförande eller Tol verid1ef, men jag
tror man har missat något här på teknis
om man inte ens försöker. Gå på sek
tionsmöte eller ännu hellre ESN-möte,
pr,iva att sitta i knrsnämnd någon gång
eller här ut en sopsäck fran 1 2:an. Det
finns alltid plats för en hjälpande hand
så lat inte någon falsk blygsamhet hin
dra dig.

STUDIENAMNDEN

Stndienämnden ( ESN ) är de teknologer
som på dt. ,,Jln annat sätt. försöker (och
lyckas ) forhiittra undervisningen. Till
ESN-111öt.e11 skall man gå •>ch ventilera
sina åsiktn om vad som horde ändras,
i korridort'll är det. ju ingen som hör på.
Nu är det slut på reklam och moral
k"lkor här fr,ljn en rapport från:

120 p För alla gemensamma och obli
gatoriska kurser.

32 p Inom inriktningen obl och val
bara.

1 6 p Fritt valbara kurser.

12 p Exjobh.

Budget och pengar pratades det
or.kså om, men det är så trist att jag
vägrar att skriva om det. Sammanfat
tningsvis kan sägas att E-linjen inte har
för mycket pengar om någon trodde det.
Icke tekniska ämnen

Drssutom blir det några andra föränd
ringar, här är ett. axplock;
- åk l oc:h 2 : Inga stora förändringar.
- åk :J : Ordningen mellan kurserna
ändras något och några kurser, bla
fysik 3 och elkraft, får lite fler tim
mar.

Linjenämnt.len ställde sig avvaktande
till att infora 1 4 poäng icke tekniska
ämnen på elektro, vilket hade föreslagits
av grunclnt bildningsnämnden. Detta
var ett beslut. helt i linje med vad vi
hade besl nt.at på stndienämndsmötet
in nan.
För Övrigt. hade teknologerna nästan
egen majoritet på LNE- mötet så vårt
inflytande var påtagligt.

- En ny knrs i krypteringsteknik kom
mer att starta nästa höst.

En n y och snyggare SNO är förhopp
ningsvis vald när detta läses, varför inte
syna honom eller henne i sömmarna på
viirens första Studienämndsmöte.

- Mikroinriktningen byter namn till
Elektronikkonstruktion oc:h får en del
nya kursrr, till exempel Analoga kret
sar fk och Matrialfysik fl c

- Den gamla kursen i Tdesystem skall
göras om orh delas upp i t. v å kurser
med ny k11rslit,t.erat. 11r och delvis nytt
innehåll.

Om ni vill veta mer finns <le nya lär-och
timplanerna för 88/89 på studienämn
dens ansla11,stavla utanför El.

NY SNO

GOD J U L och allt. sånt där
eder

SNO/U FFE Rydin

" F ör studienämnden mot tiden"

...
..
L I N J ENAMNDS MOTE 2 2 / 1 1

Linjenämnden ( L NE) har haft möte
igen, där beslutades h:'tde eU och an
nat. Här kommer ett utdrag av det vik
tigaste:
Lär oc.h timplan 89/90
Vi slog fast hur de l 80 poängen på
linjen sk111lt' fördelas i framtiden.

alla nissars in t.resse den fångar
II nder

stigande hungn fatet sig nalkar

<'n stackars t.omt.t> som på kant.en halkar

SH-LURP!

han simmar och kämpar sig svett.ig och blöt
men sjunker likvä.l i kvicksandslik gröt..

6

BJ'

Övre ro.den: Bertil, Bengt S, Bengt H 8 Mats , Undre raden: Johan, Bellman, Patrik 8 Anders

Vi ä r

Emit t eu re r
men vi ä r

i nt e s å n ö j da
med det . Vi s aknar di g , kvi nna
i redakt ionen . Hö r av dig t i l l o s s
s å b l i r vi nö j da .
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Blixtar och dunder...
var det nar enm1!lmne11 besökte Institutionen för Konstruktionsteknik för Elektriska
Anläggningar. -Relativt slitna lokaler och många uppdrag för industrin utmärker
institutionen för närvarande, men man planerar flera upprustningar, bla av
kurser och labbar för oss E -teknologer.
J nstitutionen för Konstruktionsteknik
för Elektriska Anläggningar ingår i ln
st.itntionsgruppen för Elkraftteknik som
tillsammans med ABB och Vatenfall
bildar Elkraftcentrum (EKC), se ar
t.ikel i Rrtilii�Rrren 7-88. Institutionen har
en professor, Roland Eriksson, och är
uppdelad i tre delar: Högspänning,
Högeffekt samt Belysningsteknik.

Megavolten flödar . . .

1 fo ingenjör Mats Kvarngren möt. e r oss
i Högspänningslabbet som är inrymt i
en enorm tegelhall som mest liknar en
hangar. Vid vårat besök var ABB där
och prövade en likspänningskabel.
På gården utanför står den trans
formator som levererar matningsspän
ningen till labbet : 1 MV växelspänning
som fors till <len ca 5 meter långa armen
på bilden. Observera ringen i ändan för
att förhindra överslag.
F örutom en del prov med växel
spiinning behövs likspänning for at.t bla
testa isolationsförmågan. Man likrik
tar först en lägre spänning, ca 200
k V, som sedan laddar upp 16 paral
lellkopplade kondensatorer. När spän
ningen blivit tillräckligt hög seriekop
plas kondensatorerna vilket ger en 16
ggr högre spänning. Genom tillägg av
motstånd o(h kondensatorer kan pulser
med lämpliga stig- och falltider skapas
för att efterlikna tex ett blixtnedslag.
Komponenterna som används är inte
små, oftast måste man använda travet
skranen i taket för att ändra i sina
kopplingar. Motstånden kan utgöras
av mat.tor med invävda resistanstrådar,
npp till ca .1 3 meter långa. Kondensa
f. o rnna kunde vara allt ifrån små lådor
mrd volym rn 25 liter ända till 2,5 me
t.ers pjä,;er på hjul.

Matningsspänning 1 000 000 Volt

Brända skåp . . .

mi)ter oss i entren till högeffektlabora
toriet, liksom 1 fo ing Bernt Öhman
(sedan 20 år på institutionen). På up
pdrag av industrin kortslutningstestas
här olika produkter, bla brytare, kop
plingscentraler och säkringsskåp. Fe
laktiga konstruktioner avslöjar sig med
uthukbwde gavlar och sotiga innan
di'>men; det är alltså fråga om stora
krafter när strömmarna släpps lösa.

- 7st 1N4 1 4 8 tack!
Det krävs en hel del utrustning för
att. generera de kraftiga strömmar som
används i labbet: effektivströmmar på
60 kA i ] sekund vid 550 V trefas,
o(h stötströmmar på upp till 175 kA.
Dd går alltså inte att tappa den er
fordliga strömmen direkt från nätet,

8

-Påse?
utan man använder kraftiga genera
torer som på kort tid omvandlar uppla
grad rotationsenergi till strömpulser.
Det kan tilläggas att den äldsta genera
torn är från 1914 och har fungerat utan
problem de senaste trettio åren.

Nr 8-88

Istifotionens professor
Roland Eriks.rnn.

Mätningarna görs från ett angrän
sande manc,verrum medelst känsliga spe
gelamperemetrar och strömshuntar mo
dell grövre. Man planerar dock att
köpa ett nytt datoriserat mätsystem
där kommnuikationen mellan mätställe
och dator sker med fiberoptik vilket
komm<'T att begränsa störningar högst
bdydligt.

I{opparstänk från testade kablar
bilda.r vackra mönster på gla.sru
tan till manöverrummet.

En entv.sia.stisk fo ingen1or Bernt Öhman gav oss en utförlig
lektion i högeffektteknik.
c -teknologer kommer främst i kon
t.akt. med högeffektlabbet i samband
med demonstrationslabbar, där grup
per om fyra teknologer i taget får komma
rn. Vid dessa tillfållen studeras bla
ljusbågshastigheter vid kortslutningar.

Belysningstek nik

Labbet i ämnet är unrler ombyggnad,

Många springor stugan har
när sju små tomt.ar in sig t.ar
katt.en som bakom dörren ruva
slukar nisse med hull och luva
resterna. av t.omt.eha.nd
slickar misse av från h a.nd.
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då Semkos del av labbet flyttats därifrån.
Större delen av kurslaboratoriet blir
dock kvar, men vid vårt besök fanns
inga julgranar att beskåda här inte.
För Affiis!i.RITBfl
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SMUSKSPALTEN
Den viktigaste händelsen under den
giingna m iin:ulen var Q11onsnten till
sammans med LiTHe Blås i Linköping
den 11 november. I Folkets Hus, inför
nästan 1000 personer, nppförrles vacker
musik och mer eller mindre sjuka up
pträden. Värt att nämnas är det mun
mer som innehöll både SMusk's Att.ack
klosett och Asea Kabel... På lördagen
spelades och dansades det bredvid, på,
i och i viss mån även under vattnet i
"B(a.l}ettan Jändel"
Linköpings stora badhus. Därefter hölls
Vad gäller Ideologi går SmusK ( eg.
ett kalas i Åbro Bryggeriers la�er. Det
fanns så det räckte åt alla... Aterigen Qlouaqen) genom en smärre kris. Två
markerade klarinettsektionen sin sär händelser har allvarligt skakat den Ide
ställning genom att pro<lucern en MMM ologiske Chefen. Den bulgariska fårost,
denna gång från ett något oväntat håll. med vars hjälp sovande Skalärer väcktes
under Tysklandsresan (sommaren-88),
skänktes häromveckan bort av någon
pjäxpanna till en tacksam(?) studen
t.orkester i Lin Ko Ping. Dessutom är
den macka, som sedan SOF-87 suttit
11ppspikad ovanför baren i Qlon aqen,
borta. (Det ryktas att 'Teknologkören
haft ett finger med i spelet.. De var
väl hungriga, eller så...) Det enda posi
tiva torde vara att ma,kan ersatts med
en plastburk tyskt ister, som s tals i
Tyskland och smugglades in i Sverige
i somra.5. Med tanke på preskribtion
stider och internationella relat.imwr ber
vi samtliga läsare att. hålla tyst om
detta.

"- Ska.Il 11i da.nsa ?

- Jättehjä:rna. !"
För att slutligen demonstrera vårt
stöd för ""J onas himla käcka satsning på
skamliga utlänningsvitsar, kommer här
ett kort, men kärnfullt bidrag. Alltså,

''En Ci11.Ing. ka.n se ut på m. ånga. sått"
På fredag (9/11) iir dd Skiftes
gasqne (läs: attrappbyt.e i orkes1. e rled
ningen), därefter tentor och ett välför
tjänt jullov. Efter jul drar SmnsK's
Skidresa till Åre med osäkrade backar
för att göra backarna osäkra. Under
januari och bö�jan av fobruari kommer
vi inte at.t visa oss så myd d. Ist.iillet
laddar vi inför Den Stora \ arqonsär 'n
1989. Boka redan nn 24:,· och 25:e
februari i rlin Time Manager.

"Nye AdmDir finner sig tillrli.tta i .�in. nya. roll. . . "
MÅNADENS VÄRSTA: Au example of
Anstralian foreplay: - Hey Sheila, yon
awake ?
God Jul och Gott Nytt År hälsar SMusk
genom :
"Glad nybör,ia.re "
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Ring
Bertil Grahn, 08-739 5122

Trevlig helg !
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Boktipset
av Helge Stenström

N ä r jag var ute och tågluffade nyligen, köpte jag lite reselitterattur på vagen.
Jag tänkte här berätta om de böcker jag skaffade.

Mission Earth:
The l nvaders Plan,
av L Ron H u bbard

L Ron Huhbard är kanskl? för de flesta
kiind som lechre (o<'h gnd?) för Sci
entologkyrkan, denna suspekta instit11tinn, som jag tror i viss mån har he
hand\ats i Emissionen ti<ligare. Hans
mest ( ö)kända hok hdn Dianetik, oC'h
används inom scient,ologin, tror jag.
Innan L Ron H ubbard startade Sci
entologkyrkan, verkade:- han som scit>nce
fiction författare. Några av hans alster
från den tiden finns utgivna på svenska,
varav åtminstone en från Delta förlag.
The In vadc:-rs Plan är en tjock bok
( drygt 600 sidor), som man blir ganska
imponerad av från första början. På
baksidan och på det första uppslaget.
kan man läsa vad några recl?nscenter
och SF-förfat.t.are har tyckt 0111 boken.
Rland de na11111 man känner igen finns
A E van Vogl. och Arthnr C Clarke, och
omdömena går i st.il n1Pd " Bc:-;i.utifolly
plotted" , " l'm rt>ally impressed by mr
Hubbards encrgy" och "... a master
storytel\n".
Boken inkds med en "programför
klaring": Ilnbhard fi.',rklarar att dd rör
sig om en satir, oC'h lwrä.ttar något om
vad en satir ä. r, och satirens historia.
Sedan hö1jar eld. Dokens hjälte är
en sliskig typ som jobbar för 'The Ap
paratus, en ofnriell organisation inom
Konfederatio.11<'11 ( ett. rik" heståend<' av
flertalet bt>hodda världar i vintergatan ),
vars metoder oft. a int. e är särskilt lagliga.
KonfederationPn ha.r ett t.idsschem;i. som
inte får rnhha.s. Det gälkr hur galaxn1s
planeter skall ni:ivras. Schemat hot.as
1111 av at.t .l ordens invånare hotar att.
förstöra planf't.Pn innan Konfederatio
nen hinner erijvra den. Hjälten ( vars
namn jag glömt.) kidnappar den trevlige
.l d.tur Helln, fiir att med dennes hjälp
se till att plannna går i l ås.

Boken är nppclelad i elva delar, och
varje:- del hestår i sin tur av cirka åtta
kapitel. Efter att ha läst ett par delar
började jag fondera på det här med
satir. En satir skall väl rikta sin udd
mot. någon \'ll<'r något? Jag letade, men
kunde int<' hit.t.a ett spår av satir.
Boken är ganska lättläst, men efter
en tid börjar man fundPra på om läs
andet verkligen är mrningsfullt. Min
tanke var i början att L Ron H nb
harcl är någon slags R obert Ludlum
'
inom Sci1?nc1? Fid.ion, men jag kom så
småningom fram till att Robert Ludlum
är mycket bättre.
Efter att ha. läst nio av elva delar,
läste jag bokPns sista mening, vilken Christina's Isla nd,
h\'kräftacle att. fortsatt läsande vore llH'
ningslöst. .Jag lämnadf' hoken på ett av . . . äsc h ,
vandrarhem.
jag h a r glömt n a m net.
Boken utkom ganska nyligen. Dess
förinnan skr\'v han Ba.t. tlefield Earth, Christinas Island ingår i en serie om ett
för att " fira sitt trettioårsjubileum som fyrtiotal liknande titlar. BÖC'kerna är
tunna (cirka 200 sidor) och billiga.
författare".
I den här boken skall Christina van
The In vaders Plan är den första bo
ken i en deka.logi, en följd av tio böcker Bell köpa en ö, på vilk <';!l det skall byg
(jämför trilogi). L Ron Hubhards en gas ett tnrist. pala.ts. On säljs genom
ergi är ett våldsamt slösni med papper. anbuclsförfarandf', och innan det of
En frågeställning som fascinerar mig fentliggörs vem som fått. köpa ön, åker
är varför en nwdelmåttig scienC'e fict.ion Christina jordPn rnnt for att ordna. fi
författare blir g11cl för rn rik och mäktig nansiering o<'h hyggnationer. J slutet av
organisation, for att. sedan åtn arbeta boken blir det också klart att Christina
som ml?delmått.ig författare. Han kan lagt det högst.a bndd, cirka 135 miUoner
dollar.
knappast. bf'höva p\'ngarna.

Medan Christina flänger världen
rnnt., passar hon pii. att. knulla så fort
hon kommer åt. Hon gör det. med fi
nansiärer, raggare, modPkungar och del
finer, bland annat. Oftast en i taget,
111<>11 ihland flf'Ta person<>r och kön. Up
p�kaf.f.t nings�·is får hon en orgasm var
(jiir(fr sida. I ldt. a är na.t.urligtvis själva
förn tsättningen for boken, och för hela
Sf'rien av bc)åf'r.
Boken var t. rot.s allt I äsvärd, när jag
var för trött. for att tänka.. När jag läst
klart åkte den i papperskorgen.
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Jag ä skar d n här boken.
Efter att ha liist 80 . i<lor förs{år jag
\
fortfarande ingenting.
James Joyn' är en irländsk författare
som fick Nobelpriset efter att ha skrivit
Ulysses (Odyss<"vs), en bok som ut
spelar sig i 011hlin. Finnegans Wake
skrevs i Paris under åren 1922 - 1939,
och har en helt. ny berättarstil. Grun
den till språkf,t är engelska, men Joyce
har utvecklat det till ett nytt, eget
språk. Förmndlig<"n finns ingen an
nan bok nwcl ett så rikt ordförråd.
Förmodligen är denna berömda bok
inte Översatt till svenska, eller till något
annat språk hdler, för den delen.
Ibland förs.I.år jag en mening, mer
sällan ett helt stycke, men absolut inte
vad boken handlar om. Om den hand
lar om na.got. Orden tycks komma från
någon central iakt tagare, som riktar sig
mer direkt till läsaren än vad som är
vanligt. Jag skall ge några exempel.
Finnegans Wake är roande därför
att språket är så storslaget. Ta bara
först meningen:
ri11err11.n, pa.�f E-11e and A da.m. 's, from.
swer1,e of shore fo bend of !>ay, bring us
b:11 a. comm.odiu..� 1•icus pof recirc11.la.tion
bnck to J!owth Casi.le nnd Environs.
Det sjunger! Lägg också märke till att
boken börjar med liten bokstav. Det
finns många nwningar orh brottstycken
som är värda aU citeras:
Otherwa.ys wcs u•ays lik,; that pro1•ost
scoffing bedonN'n thf' jc/,,.,l and the jyp
sw.n sea. ( en på mMå vald medel
mening)

- - z__
ng gör

---

�
sorierar till flera olikµ�::t:?le-ltR flera
J oy,e a ska( e onrgg!igen
Irlana-ftrots ,i+.t, han tillbringade det
mesta av sitt liv i andra länder). Nam
an .
net Dublin dyker upp på flera ställen, i
..s n d a rcopagods and the hoyse
olika former :
lly hrool and th peeler in th
roat a
lhr 111t·rkfrnb11 1'Åi bitch. bite at
Dy o u.blong, Dn11 hlends, ./)11.m.ba.lin g, Dyb
h. i s ear a.nd th r mf'rlinbu.rrow b11.r1·ocks
bling, -� omr d11/, him Uy n,...
and his fore old po1·eourts, the bare the
Samma sak nwd Edinbnrgh.
more, ond hi.�s... (plns lika mycket till,
Jnhland ser man spår av andra språk,
ytterligare en på måfå vald mening från
främst tyska, franska och norska:
samma sida)
Huru mon· Nn·, min,11 frickans? hwoor
Vissa meningar är korta:
ledo hm· lJff d d ?
Bnmi! With f(iss . Kis.� Cri.ss. Gross
Det finns meningar som man genast
Criss. J(i.�s Cross. Undo lives 'end.
fäster sig vid. Varje lä.c;are far säkert
Sia.in.
sina favoriter:
Vissa ord är \:inga:
Tdevi.� ion kil/.� Tdq,hon,:11 in broth.ers '
baba.bodolg ha.r119ht.a.b11minarronkonnb
hmil.
ronntonn c1Ton ntuonnih 11n ntrcn•arrhoun Yazz We '1,e Hnd his Badonnas
awntoohoohoordPn.rnth 11.rnu.k!
Läs den här boken! Begär inte att du
(%DCL-W-1V V ER R, 11nrecognized com skall förstå den, men räkna med att bli
mand verh - check validily and spelling road! Den är skriven av ett geni.
reds anm.)

Sex små nissar mot julbord ila.
snart. de uppför bordsben kila.
når sist.a tomt.en Över kant.en hasar �
han tappar greppet. och nedå.t rnsa.r �
nisse faller nedåt likt. ett. lod
matta.n färgas röd av t.omt.ehlod.
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��ALLVAR vs YTLIGHET
Djupsinnighet och uppsluppenhet är i
varje sekund i ett motsats- förhållande,
nH'n kan likväl förenas i samma per
son. Konsten är att alternera mellan de
två, och det vid rätt tillfälle. Konsten
är också att få sina medmänniskor att
slå om från gasquesinne till allvar när
man vill dem något. I vår miljö, där
utbudet av ytliga/lättsamma arrange
mang är stort är det lätt att falla in i
en ensidig jargong. Detta gör dock inte
individen ytligare. De flesta hungrar
säkert efter allvar och personligt rik
tad uppmärksamhet, och de flesta vill
ge det. Men det som ordnas av kåren,
sektionerna m fl uppmanar till att roa
sig. Tillfallen till allvar och djupare re
lationer måste man TA. Bara for att
vi FÅR så många tillfallen till fest och

skämt kritiserar vi systemet för att det
inte också ger oss det personliga och
innerliga på ett fat. På många andra
ställen ges varken eller och då skäms
man inte bort utan söker det man vill
ha och klagar inte.
På gasqner får man bekanta. Bland
bekanta finner man vänner, om man
letar och anstränger sig. Men man
måste lära sig att se skillnad på be
kantskap och vänskap, annars blir man
gruvligt besviken. Jag tror man behöver
både vänskap och bekantskap. Kära
bröder och systrar, om ni vill och an
stänger er finner ni nog under er studie
tid båda delarna. Så de så, alla svart
målande kvasiintelektuella.
Jag undrar om de kvasiintelektuella
är ute efter att provocera när de skriver

saker som "vem fan vill vara vän med
en teknist?", och syftar då givetvis på
sitt eget skrå, eller talar om att de tror
att vi upplever tillvaron som andefattig.
De ser ner på sina skolkamraters liv
och skriver som om de ensamma var
upplysta och visa. Men som det tjatats
om i ledaren, de vill provocera. Så
man kan ge sig den på, att om man
ger sig in i debatt med dem kan de när
som helst gå till reträtt med orden, "vi
ville bara provocera". Jag uppskattar
många av deras allvarligare texter men
ibland spelar de över med sin uppblåsta
pretantiösa missionärsstil.

--------------------------- A7-------- KoJV e:lig l'-sektionens Photo Phörenin_g_
----------- --------_ _ '..s;;:J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._. _ _ _

Några av er har märkt at t det i allafall
har skett några små förändringar i
!ahbet, och förhoppningsvis skall det
bli några till lite mer märkbara.
- Vätskorna har flyttats ned från fön
stret till hyllan under bänken for att
komma lite närmare ideala 20 C än
de nuvarande 12...
- Detta har medfört en del förflytt
ningar av andra prylar, så nu står ett
av torkställen på diskbänken ( vilket
- f:"gentligen är rätt praktiskt) och där
placeras våta (=diskade & avtorkade
!) prylar. R f:"sten har vi kvar som förr.
tJndantaget mätglasen ( det finns några
nya) som vi är lite-räddare om och som
finns i fönstret tillsammans med Ciba
ch roml:"prylan1a.

- Om vi bedömer att vi har råd kanske
vi kommer att köpa in en riktig
maskram till våren.

Johan Eriksson, E-87, tfn 1 5 2773
Patrik Lindell, E-87, tfn 119309

KNl'PP

mera i jul !

/Mtrlförv. Johan

- Vi testar en annan lite drygare (och
bättre ?) pappersframkallare som
heter PQ-"något", synpunkter emot
tages tacksamt.
Det som närmast är på gång ar
ett system för återanvändning av
kemikalier. Just nu slösar vi näm
ligen rätt friskt... Vi skall också se
om det ev. i samarbete med foto
inst. går att ordna med återvinning
av det silverhaltiga och miljöfarliga
fixet.

Har ni synpunkter på detta eller
annat hör av er till någon av material
förvaltarna

lilla nigse stackars saten
rinner ut. i sillsa.l at.en.
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Teknologen Ferdinand.
Av Stig Morin E-85
Det var en gång en teknolog som hette
Ferdinand. Han var inte som ·andra
teknologer. Dom ville bara plugga och
hacka och skriva rapporter. Dom ville
till och nied ta tentor. Deras stora
mål var examen. Men inte Ferdinand,
han ville bara ligga under sin barstol
och dricka pilsner. Ferdinand 's mor var
mycket b ekymrad för sin lille teknolog.
-Ska inte du plugga du med som de
andra teknologerna?

-Nej mor, jag trivs bättre här under min
barstol där jag kan ta det lugnt och bli
berusad.

Ferdinand's mor som var en förståndig
mor, fast hon var en ekonom, lät honom
vara under sin barstol.
En dag kom fem herrar med valross
m ustacher från den stora salen El. De
skulle välja ut en teknolog som skulle
få ta examen! Teknologerna i hagen
började tentera än mer frenetiskt. Dom
kastade sig på terminalerna, stångades
för att först få lä.nunna in indek-rappor
ten. Men inte Ferdinand, han la sig som
vanligt under sin barstol och Öppnade
en .... läsk!!!!

Ferdinand blev som tokig. Han skrev
femma i envarre, gjorde alla fysiklab
bar på 10 minuter och konstruerade en
evighetsmaskin. De fem herrarna blev
som tokiga. Dom hoppade, slog ut med
händerna, svalde sina mustacher och
skrek:

-Bravissimo! Fantastico! honom skall
vi ha.
Vilken dag, vilken dag. Solen sken,
fanorna vajade och maten var god på
kåren. Det var dagen då Ferdinand
skulle ta examen. Marcherande in i
El kom först vaktmästarna, sen kom
lektorerna och sen ... Rektor. Alla
jublade och skrek. Nu skulle teknologen
anlända och ni vet ju vem eller hur?
Ferdinand tittade in i El. Publiken
tystnade, vaktmästarna gömde sig i
overhead-projektorn. Lektorerna blev
rädda, men räddast blev rektor.
Han var så rädd att skakade. Då
hördes ett kluck från hans fickplunta.
Ferdinand hörde detta och trippade
fram till katedern. Nu, äntligen skulle
rektor få visa hur svåra uppgifter han
kunde ge och rabblade snabbt upp en
elliptisk integral. Men Ferdinand bara
smuttade ur fickpluntan. Nu blev pub
liken arg på honom. Lektorerna blev
ännu argare, men argast blev rektor.
Han slet sitt hår, han krossade sin
miniräknare, stampade i marken.
-Kom an, räkna. Vad är det med dig?

Institutionen för telekommunikations
och datorsystem, T D S , satsar på att
föra ut forskningen till teknologerna!
Temadag om:

Bredbands
kommunikation
För att stimulera nyrekryt.eri ngen till
institutionens forskare kommer T DS un
d<'r våren att arrangera ett antal tem ada
gar. Temadagarna ägnas områdt>n inom
vilka institutionen bedriver/avser be
driva forskning. Under temadagarna
kommer experter från bl.a. Televerket,
Ericsson, Ellemtel och TDS att hålla
korta föredrag, som belyser forsknings
liigt>t inom området.
- Den första temadagen ägnas Bred
linndskomnwnikation, preliminärt d a 
tum 7 februari 1989. Tid och lokal med
ddas på TDS anslagstavla samt i niista
nnmmer av RifilS�icrren . Håll ögonen på
d<'ssa!

Men Ferdinand bara smuttade ur flas
kan. Man hade inget val utom att köra
tillbaka honom till baren.
Och så vitt jag vet, så ligger han
ännu där under sin barstol och dricker
pilsner och är så lycklig.....

PJ[rDIPPS

®

och Harald
önskar emi�öiin 's läsare en riktigt
0

God Jul och ett Gott Nytt Ar
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Allt är under kontrol:ll

Christer Themptander
Christer Themptander är en svensk kon
stnär som synts mer och mer på senare
år. Han ställer för närvarande ut med
en mindre utställning på Kulturhuset,
Studio 1 .
Hans material består Övervägande
av olika former av kollage, ofta gjorda
med uppförstorade korniga bilder med
skyhög kontrast, grova raster eller raster
Det hela får en
liknande mönster.
ganska annorlunda stil. Den här ut
ställningen domineras av montage med
mycket svartvitt, ibland med begränsade
fårginslag, vilket ger en karaktär av tid
nings bilder, löpsedlar och suddiga TV
bilder.
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Betong- och
taggt:rådstillver'1cl::e

Säkerhets1)0lis

Massev-d.kueringse..xpert

byrfll':t,1::· PH r1:r.
mCir%.r=t7p;n:.r:; )!.:, ux1,

Kärnkraften ger fler jobb ...
Det kanske inte är så konstigt att
man associerar till media då Christer
Themptander har gjort en hel del om
slag till diverse mindre tidskrifter som
FiB mfl. Utställningen inkluderar en
hel räcka av dessa bl.a bilden av Holmer
med PKK-spårets ursprung.
Men den största behållningen med
Christer Themptanders bilder är nog
deras budskap. De är så gott som alltid
ytterst bitska och aktuella, ofta med
rena politiska budskap. Måltavlorna,
som kan utgöras av såväl sossar som
moderater, extrema nationalister, miljö
förstöring och kärnkraft, råkar ordentligt
illa ut.
När man går runt och småskrattar
gott åt alltihop undrar man ibland var
Christer Themptander själv står, smock
orna är många och riktade år nästan
alla håll. Svaret är nog relativt långt ut
till vänster, ty även om vår stora granne
i öst inte slipper undan, så är finansmin
ister Feldt den "rödaste" företeelsen på
hemmaplan som får rejält med stryk.
Gå gärna till Kulturhuset och se
Christer Themptander, dessutom bjuds
så gott som alltid några andra sevärda
saker i den stora byggnaden vid Sergels
Torg.
Patrik
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Sagan om Kampfisken
av Niklas Ferm
iUustrationer Patrik LindeU

Det var en gång en liten liten kamp
fisk. Kampfiskar är ju inte så speciellt
st.ora ens när de är fullvuxna, så en liten
kampfisk är alldeles väldigt liten. Vår
lilla kampfisk hade av sin mamma fått
namnet Dolph. Dolph var mäkta stolt
över sitt namn och kände på sig att
det förpliktigade till att bli något stort.
När Dolph fortfarande var ett litet yngel och simmade omkring i sitt första
akvarium, nåja, det var ju inte riktigt
Dolphs akvarium, men han föredrog att
kalla det så, brukade de andra fiskarna
reta honom för hans bristande simkun
nighet.

Den som vet hur en kampfisk är
fnntad och utrustad vet att den oftast
har väldigt långa och vackra, men inte
särskilt effektiva, fenor att simma med.

När Dolph vaknade upp igen mådde
han fruktansvärt illa. Att åka plastpåse
kan vara jobbigt även för en 'Riktig
Karl', vilket var vad Dolph numera
betraktade sig som. Men vart hade han
kommit egentligen?
" (�odmorgon bäste broder, hur står det
till?", frågade en mörk och mäktig röst
bakom Dolph.

l

" Hrrmmpff...Tack bara bra, skulle min
herre kunna säga mig vart jag har
kommit?" , svarade Dolph och gjorde en
världsvan knyck med ryggfenan.

En vacker dag kom et.t antal far
bröder som Dolph inte kände igen, och
tittade in i akvariet. Dolph blev vild
av förtjusning, " Nu skall jag visa dem
vem de skall köpa med sig till sin fina
affär" , tänkte han och simmade fram
och tillbaka, med maximalt uppspända
fenor, framför ögonen på farbröderna.

"Jamen visst! Du har kommit till den fi
naste akvarie-affären i landet, ja troligt
vis i hela världen, nämligen 'Östermalms

Dolph lyckades! En stor konstig
grön nätaktig sak kom svepande i ak
varium och alla andra fiskar blev jätte
rädda och försökte gömma sig, men inte
Dolph. Han simmade, så snabbt och
majestätiskt som hans opraktiska fenor
tillät honom, rakt in i den stora gröna
struten. " Där lurade jag dem allt. !" ,
sade han högt för sig själv.
akvarie-affär', och, som om detta inte
vore fint nog, har du kommit till det
finaste akvariet i hela affären, 'Kong
liga Aquariet'. Här får bara kampfiskar
vara. Du kan känna dig mycket privi
legierad, bäste broder."

Dolphs mamma, som var en för
ståndig fisk, brukade trösta Dolph med
att berätta för honom om hans far,
som naturligtvis också var en kamp
fisk. Hon berättade att Dolphs far hade
jiitt.estora och färggranna fenor som alla
a11dra fiskar var mycket imponerade av,
och hon trodde säkert att Dolph skulle
fä komma till en fin och ansedd akvarie
affär när han blev tillräckligt gammal.
Dolph tyckte att det lät väldigt spänn
ande och hade bråttom att bli stor.
Varje kväll simmade Dolph fram till
spegeln i akvariet och spände upp sina
fenor, för att se om de blivit större och
vackrare sedan sist.

Det visade sig att Dolph hade haft
tur; han hade direkt kommit i kontakt
med en av de gamla och rutinerade
kampfiskarna i Kongliga Aquariet, en
av dem som hade varit med ett tag och
visste vad som gällde, så att säga.
Dolphs första tid i Kongliga Aqua
riet blev ganska hektisk och inte så
sällan kände han sig ganska liten och
vii.t. bakom fenorna. Vartefter tiden led
vande han sig emellertid och började
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stortrivas! I Kongliga Aquariet fanns
bara trevliga och vackra kampfiskar,
som han själv till exempel. Det fanns
nästan inga honor i Kongliga Aquariet,
bara några stycken. Dolph var lite rädd
för honorna och brukade ha svårt att
komma på något tufft att säga till dem,
fast det är ju klart, de var säkert mycket
imponerade av hans vackra fenor.

I Kongliga Aquariet fanns vissa ru
tiner; till exempel ägnades flera timmar
om dagen till att träna fenorna så att
de blev vackrare och vackrare. Efter
en tid hade Dolph lärt sig så mycket
att hans gamla kamrater nog skulle ha
haft svårt att känna igen honom. Det
var fantastiskt gott kamratskap i Kong
liga Aquariet. F ör att ytterligare stärka
'Vi-känslan' brukade många av kamp
fiskarna (ja, mest hanarna då förstås)
simma iväg tillsammans till ett speciellt
hörn i Kongliga Aquariet och äta av
en speciell sorts alger som växte där.
Dolph hade aldrig sett sådana alger
förut. De var ganska starka i smaken,
och på något konstigt sätt blev man
glad av att äta av dem. När Dolph hade
fått i sig ordentligt av dessa alger kände
han sig som en stålfisk: han var snabb,
stark, modig och han vågade till och
med närma sig honorna i Aquariet.

(
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En gång undrade Dolph om alla
kampfiskar var kvar för evigt i Kongliga
Aqnariet eller om det fanns någon an
nan framtid. F ör att få klarhet {rågade
han Sylvester, den rutinerade kampfisk
han träffat då han först kom till Aqua
riet.

"Jo, nog finns det en värld utanför
Kongliga Aquariet alltid, men den är
inget att komma till. Du förstår, bäste
broder, där ute finns massor av andra,
vanliga, fiskar, det kan vara lite jobbigt
att. behöva drabbas av alltför många
sådana på en gång" , visste Sylvester att
hnätta.

Dolph tog givetvis Sylvesters råd på
mycket stort allvar, Sylvester tillhörde
ju faktiskt nu den exklusiva klick kamp
fiskar som hade varit i Kongliga Aqua
riet i fyra guppie-åldrar, och det var en
ära att få råd av honom. Så fort det
kom spekulanter och tittade in i Aqua
riet simmade Dolph in i Java-mossan
som fanns längst bak mot glaset och
tryckte där tills de hade bestämt sig för
.någon annan kampfisk.

"Men det där låter konstigt, förstår
inte vanliga fiskar att visa repekt for
kampfiskar, blir de inte imponerade av
våra fenor?", undrade Dolph.
" Jo, de flesta blir givetvis imponerade,
det är ju liksom tingens ordning att det
måste vara på det viset, men vissa är
alltför dumma för att bli det. Det är
Efter en tid av kurragömma-lekande
dessa få som kan vara jobbiga. Mitt med fiskköpare började Dolph känna sig
tips till dig, Dolph, är att du håller lite otillfredsställd. Var det verkligen
dig undan för den stora håven som hans uppgift här i livet att gömma sig?
kommer svepande ibland. Du börjar bli Borde inte han visa sina vackra fenor
så stor och få så vackra fenor att någon för världen? Efter lite eftertanke kom
snart kommer att vilja köpa dig till sitt Dolph fram till svaret: Definitivt! Det
akvarium, och då vet man aldrig var du gäller bara att hitta fiskköpare som har
kan hamna."
något att erbjuda.

Tyvärr hade algerna vissa trista
biverkningar som gjorde sig påminda
dagen efter. Huvudet, även om det var
litet, värkte fruktansvärt och gälarna
kändes alldeles igenrostade. Trots dessa
biverkningar åt alla kampfiskar 'som
räknades' i Aquariet regelbundet av
algerna. Så även Dolph.

Ibland tänkte Dolph tillbaka på ti
drn innan han kom till Kongliga Aqua
rid, och undrade hur de hade det där
hemma. Mest saknade han sin mamma,
de andra fiskarna föraktade han lite
grann. "Om de kunde se mig nu skulle
de allt bli bra imponerade och avund
sjuka!", tänkte han.

Fyra små nissar har festat på sill
och nu törst.en sin släcka vill
mot. glöggen de rusar i samlad tropp
och t.ar för sig i varsin kopp
ner faller nisse i p;lögghet.t hav
likt en skållad mandel hans skinn faller av.
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behov", svarade Aq,rnrie-skötaren lite
generat. " Vi har en viss Dolph någon
stans, n1en han brukar vara svårfångad,
men hoppsan, där simmar han visst."

Dolphs plan fungerade givetvis och
han fick åka plastpåse till damens kri
stallglas-akvarimu.

"Det fungerar! Han blev alldeles im
ponerad och fick inte fram ett ljud",
tänkte Dolph triumferande. "Det här
verkar lovande! "

I akvariet fanns det alltid gott om
mat. En gång om dagen hällde den
fina damen ner rikligt i vattnet. Dolph
I kristallgla s -akvariet var allt an tyckte att han borde få äta först, innan
norlnnda. Allt var stort och fint och alla kreti och platy. Därför skuffade
rent och det fanns många fiskar av han sig alltid upp till ytan först. De
många olika slag. Tyvärr fanns det bara andra fiskarna log lite överseende mot
en kampfisk, nämligen Dolph. Efter en varandra och släppte fram Dolph, det
'tid av lite diskretare undersökningar' fanns ju ändå gott om mat åt alla.
lwstämde sig Dolph för att börja visa
I ungefär en guppie-ålder fortgick
världen vad han kunde. Konkurrensen livet på detta sätt för Dolph. Han
var ju praktiskt taget lika med noll, en spände sina fenor, han skuffades, han
knippa guramis och barber och malar hånade och han stortrivdes. '' Jag har
och annan lös fisk, inte mycket att givit ny innebörd åt uttrycket 'Riktig
vänta sig något av.
Karl'", tänkte han.

_J_
�JJ , �

Så kom då slutligen den dag då
Dolph skulle Jämna Kongliga Aquariet.
En fin dam med massor av ringar och
helryckt minkpäls stod och kikade in i
hmpfiskarnas värld.

"Jo, förstår ni unge man, jag skulle
behöva en riktigt präktig och maskulin
kampfisk till mitt kristallglas-akvarium
där hemma. En Riktig Karl, om ni
förstår vad jag menar, unge man, men
det kanske jag inte skall ha alltför stort
hopp om", sade den fina damen.
" Nja, jag tror nog att vi har en präktig
sak som skulle kunna motsvara era

�
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För att inte gå ut för mesigt sim
made Dolph fram till den största fisken
i akvariet (en fengädda som var mycket
större än Dolph), stannade mitt framför
ögonen på honom och spände ut sina
färggranna fenor i full prakt. Gäddan
stannade till, tittade på Dolph, lade om
kursen lite och simmade vidare.

Sedan hände något oväntat. Det
ble,v sommar. Den fina damen skulle
resa bort ett tag, men hon lovade att
det skulle komma någon och mata hen
nes 'små älsklingar' regelbundet. Det
g.iorde det också. Ungefär en gång
var fjortonde dag kom en farbror och
släppte ner lite torrfoder i akvariet.
De fiskar som hade varit i akvariet
länge suckade och förberedde sig på en
njäl bantningskur. Dolph blev ursin
nig. " Jäkla kärring, vad sjutton skall vi
nn leva av?" skrek han rakt ut i vattnet
åt de andra fiskarna.
" Lugna dig lite pysen, det finns ju
växter att käka av", svarade den stora
fengäddan tryggt.

Vartefter sommaren gick blev det
emellertid värre och värre. Växterna
gick åt lite fortare än planerat. Dolph
var ständigt sur Över världens orättvisor
och skuffades mer än vanligt för att
komma åt de matransoner som slängdes
nn i akvariet alltför sällan. Bland
de andra fiskarna växte missnöjet med
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Dolphs uppträdande. Den stora fen
gäddau påpekade att Dolphs stora fenor
faktiskt var alldeles utomordentliga att
äta. Borde inte en sådan matresurs tas
till vara i en sådan här krissituation?
Nåja, det kanske var lite väl elakt i alla
fall, tyckte vissa.

I början av augusti hade alla växter
tagit slut i akvariet. Alla fiskar var
hur trötta som helst på Dolphs fasoner.
Den stora fengäddan simmade fram till
Dolph och frågade:

Dolph Överlevde alltså, även om
hans stolta fenor aldrig skulle bli sig lika
igen. När damen slutligen kom tillbaka
efter sin tripp till Kanarieöarna, eller
'.lnlio-shopen' som hon kallade dem,
blev livet raskt bättre for fiskarna. Nya
växter köptes oC'h mat, vräktes ner i
mängder.

" Du Dolph, vi andra har beslutat att
glömma det som hände i somras, vi är
inte så långsinta av oss. Om du vill
kan du få vara med i fiskklubben här
i akvariet, men då måste du uppföra
dig," sade han till Dolph.
" llmmpff.., jag skall överväga saken,"
svarade Dolph.

Dolph bestämde sig slutligen för
at.t. försöka stå ut med de andra fiskar
nas sällskap. (Efter en tid upptäckte
han att de faktiskt kunde vara riktigt
trevliga, trots allt, men det erkände han
knappt för sig själv att han tyckte.)
Av någon anledning växte aldrig
Dolphs fenor ut ordentligt.
Det var nog tur för Dolph.

Niklas Ferm
för

" Du, när vi har så gräsligt ont om mat
här, skulle du inte kunna tänka dig att
åtminstone 11ppföra dig som fisk?''

"Vem har givit dig tillåtelse att dua
mig, braxarsel?" snäste Dolph.

Det blev för my<'ket. Alla fiskar
kastade sig Över Dolph o<'h frossade i sig
alla hans färggranna fenor. Kvar blev
hara några stumpar att paddla framåt
med.

" Skall vi käka upp Allan nu, när vi ändå
är i farten? Det var länge sedan vi fick
färsk mat," skrek en tigerbarb.

En bit in på höst.en simmade fen
gäddan fram till Dolph, som hade surat
i dt hörn ända sedan han hlivit av med
sina fenor .

-s-

" Nej, vi låter honom löpa tills vidare
O<'h, om han inte uppför sig hyfsat, äter
vi upp honom," föreslog fengäddan.

Alla ty<'kte att det lät som en bra
ide, sommaren var ju ändå snart slut
och det fanns ingen anledning att vara
grym i onödan.

ångra

1111

sin ystra lek .
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SRKB-89: S RUTA

Arhetet med studieresan går, tro det eller
ej , riktigt. bra. Fullt av aktiviteter redan på
ett så här tidigt stadium. Dessutom lite
kulor. Företagskvällar redan på höst.ter
minen, första upplagan av databasen slut
( men ej rapporterad! ) , huvudsponsorer . . .

Nästa stormöte är best ämt till 8 dec. Kan
ske en företagskväll. . . ? Håll ögonen öppna!
Naturligtvis är Du som inte skall åka på
studiresa -89, eller inte alls, hjärtligt väl
kommen. ( För oss andra är det obliga
toriskt ).

Vi förbereder oss också mentalt för re
san. Kurser i Japan- och Korea.kunskap
är klara, och första tillfället är/ var 1 dec
kl 1 8 1 5 . Nästa tillfälle är denna tidnings
ut.givningsdat.um, nämligen 7 dec kl 1 8 1.5 .
Då kommer Gunilla Wada-Lindberg att
föreläsa för oss om Japan. Japankun
skapens fortsättning och slut kommer att
ske under period 5 ,- tre kvällar. I peri
oderna 6 och 7 läser vi om Sydkorea un
der ledning av Staffan Rosen, som vi kom
mer ihåg från Tema.dagen om Sydkorea.
Summa tio ( 1 0 ) föreläsningar alltså.

Vid senaste mötet fanns företrädare från
vår resebyrå Globe Trott.er med. Mycket
matnyttig information förmedlades.
Annars har vi bara att Önska Lycka till
med sista kraft.ansträngningen före jul.
Varva ned och sedan upp under jullovet(? ) ,
för att möta vårterminen full av aktiviteter
och arbete.
Förresten, visst är det väldigt. intresant
och roligt att få jobba med Reseberättelsen?
Du som tycker att det vore världens lyft,
eller känner din samhälleliga plikt, kon
takta Ingela Thyselius, eller någon annan
i Styrelsen.

M vh och God Jul
Sekr Katarina Cedermark

IDROTTEN INFORMERAR
(eller Rune talar)

S å har det då gått e n d d av terminen,
närmare bestämt nästan hela. Tro
det eller ej, men det finns faktiskt en
och annan Elektriker som har idrottat
också.
Speciellt gympan har varit väldigt
välbesökt, vilket medför att Elektro
ligger på en sjundeplats i "spaden".
Årets spadtävlingar och KTH-M
arr. börjar nu ta slut, däremot så kom
mer det mycket roligt direkt efter jul
bl.a KTH-M i rinkbandy. Du som vill
vara med och vet hur ett par skridskor
sn ut, men trots det inte har något lag,

kan med fördel prata med oss eller den
blivande idrottsledaren.
Det händer mycket annat också:
* Squashstegen:
Startar förmodligen direkt efter jul.
Anmälan och info sitter på anslags
tavlan.
* Elektrotimmen:
Varje måndag 1500-1600 disponerar
Elektro Gasqammaren.
I vår kommer vi att börja sätta upp
intresselistor för inn'-'bandy.
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* Badminton:
KTH IF disponerar två timmar varje
Söndag i Aktiverum. Vill man spela
går man in på idrotten på kåren och
bokar. ( KTH IF sponsrar med halva
avgiften.) Det finns en del att ta sig
för som sagt var.
Vi tackar för oss och Önskar ett gott
nytt idrottsår!

Mats & Thomas

En civilingenjör som
säljer

•
•

Il

•

"Nu vet jag var skåpet ska stå"

"Jag har just upplevt några av mina mest spännande och avgörande är. Tiden efter
högskolestudierna. N u har jag fått testa om min utbildning håller, om allt pluggande vid
högskolan var värt mödan och om framtiden är lika ljus som förr.
Med maskinteknik och marknadsföring i bagaget kom jag till Ludvika och Asea
Distribution hösten 84. Det skedde via ett tidigare exjobb för Asea Switchgear. Jag fick
jobb på projektsidan och ordentlig produktkontakt redan från början. Så ville jag ha det.
En ordentlig grund att stå på innan jag jag hamnade på försäljningen. Under ca 2 år fick
jag börja arbeta med mellanspänningsställverk, bl.a en nyintroduktion. Jag fick lära mig
företagets rutiner och produkter. Jag lärde känna många människor och fick en bra start
för att jobba internationellt.
Nu är jag på försäljningsavdelningen och ingår i en grupp på tre personer som ansvarar
för Asien. På min lott ligger bla. Kina, Taiwan och Thailand. Vi jobbar mot ABB:s
dotterbolag därute och gör allt för att stötta dem med offerter, säljhjälp, teknisk
konsultation etc. Ofta kommer vi med egna lösningar som givetvis förankras på
konstruktionssidan. Vi suger också upp information för att skapa förutsättningar för
produktförbättringar och nya produkter.
Jag finns idag på ett företag som gett mig möjligheten att använda min utbildning rätt.
Det är dessutom ett företag i ständig förändring. Det skapar möjligheter.
Det var inte svårt att välja Asea hösten 84. Att välja ABB idag borde vara ännu lättare.
Ulfa-Mari Gustafsson, 27 åt; kommer urprungligenfrån Småland. Som naturvetarefrån
Växjö kom hon 1980 till LiTH och linjenfor industriell ekonomi. Det kändes bra att.få
kombinera ekonomi och teknik redanfrån början. Efter exjobb på Asea Switchgear och
projektjobb på Asea Distribution arbetar Ulla-Mari nu på.försäljningen på ABB Distribution i
Ludvika, där hon redan märkt att ABB kunnat erbjuda henne ett arbete som passar hennes
utbildning. Hon arbetar medförsäljning av mellanspännings- ställverk till Asien ochfår en
utmärkt möjlighet att kombinera sitt ekonomi- och teknikkunnande i intr:rnationell miljö.
ASEA BROWN BOVER! är världens största företag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. l Sverige har ASEA
BROWN BOVERJ, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning, till
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommuner.
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

Al

ASEA BROWN BOVERI
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Ännu pinsammare provocerande påhopp
I min serie om olika folkgruppers lyten,
ska jag i detta numm-er avhandla puer
toricaner och irländare. Den amerikan
ska stereotypen för puertoricanen är en
kriminell varelse som springer omkring
med en bandare på axeln och målar
grafitti varhelst de kommer åt. Vi
dare anses de åka omkring i fordon som
skulle få Svensk bilprovning att baxna.
Irländarna däremot är på intet sätt
kriminella. Den enda brist de har, är
att de 24 timmar om dygnet pimplar
whisky. På grund av sin alkoholism,
är irländska kvinnor något av det ved
ervärdigaste -man kan råka ut för. Läs
Ursäkta mig men jag
och förfasas.
tycker att detta är vansinnigt roligt,
särskilt de två sista historierna om hun
dar.

What 's the difference .between an Jrish
fu.nera. l and an Irish wedding ?
One less dru.nk.

Why do dogs lick their genitals ?
Because they can.

turn black?

Allt för den här gången. I nästa num
mer hettar det till om Öronen ordentligt
och blir riktigt känsligt. Då skall n ä m 
ligen negrerna få sig slängar a v sleven.

Two gu.ys were walking down a street
What 's the difference between Irish pussy wnen they saw a dog licking his dick.
and a bowling ball?
"Boy , " one 911.y sa.id. "I wish I could
Jf you try hard enough, you could prob do tha.t. "
" You. proba.bly could, " the other guy
ably eat a bowling ball.
replied. "But you 'd probably have to pet
How do you make an Irishm.an's tongue him a little first . "

Pour whisky on a freshly-tarred road.
What do you call a '64 Chevy?
A Pue1·to Rican bridal suite.

Jonas

How did the Puerto Rican finally pull
o!J a successful burglary?
The ba.tteries on his radio went dead on
the wa.y to the crime.
Why hasn't a Puerto Rican ever won
the Nobel Prize in litterature ?
Beca. use the com.m.ittee won't go to New
York to read the side of the A train.
What 's an upper class Puerto Rican
home?
One where the ash tra.ys don't have
w1·iting on them.
Why is there so little Puerto Rican
litterature ?
Sp1'<iy paint only went on the m.arket
twenty years a.g o.
Wh y a.re Pue1·to Ricans such great lax
ati1,es?
They irritate the shit out. of every body.
Why aren't there many Puerto Rican
skiers ?
Beca11.se it's hard to ski with a pole in
one ha.nd and a radio in the other.
Wh. at '.s the difference between garbage
and an lrish girl?
Garbage gets picked up.
What do you. get when you cross a
Pola. ck and a Puerto R ican?
A guy who spray paints gra.ffiti on chain
Zink fences.

HAN ÄR

••

SUPERREDAKTOR
••

OCH HAN ÄR

••

RAT T NO JD
MED DET

VILL DU OCKSÅ BLI NÖJD
KONTAKTA REDAKTIONEN
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En helg i slutet av februari ges det,
för var och en möjligheten att utmana
sig själv på en skidfärd i ospårad
terräng.
Vi ger oss av i g ryningen, en för
hoppningsvis klar lördag morgon, ski
dar hela dagen för att sedan till
bringa natten som våra förfäder en
gång gjorde. En inte helt ledbruten
samling viki ngar återvänder sedan till
civilisationens bekvämligheter.
Om detta intresserar dig, håll då
ögonen öppna, mer information kom
mer framledes. . .

DOQ

dementerar
Till vår stora förskräckelse och
harm har vi funnit att världs
rekord-nOllans betyg försvunnit
ur doqumentären. Vi har vissa
misstankar o m vilka som kan ligga
bakom detta illdåd. Dessa sus
pekta individer borde naturligtvis
ta konsekvenserna av sitt hand
lande och genast begå kollek
tiv harakiri. Sanningen kommer
alltid fra m till sist...
VREK's betyg blir givetvis: -0

Skidresan
Eventuella restplatsbiljetter kom
mer at.t säljas i 1 2:an tisdagen den
17 januari kl 12:15.
Hä.lsningar

•

Till dig som
lånade
vara x-tentor

Anders &. Robert

Må dina tentor brinna i helvetet

Johan

- 9-

Det kan även konstateras att
den pinsamhet som utbreder sig
vid läsningen o m V REK var tänkt
att vara blå.

Två små tomt.ar omkring sig tittar

Förresten, prippsannonsen är
inte fulstevad!

nisse ner på den st.ra.x hoppar

Oo qumentateurerna

0

då en smä.llka ra.mell de hit.tar
men för det.ta den ej stoppar
i tak, på g;olv, på. gardin med frans
finns nu nisscs hj ä.rnsubst.ans.
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BARA ETT KA.L A.S KVAR

?• ?• ?•

Årets sista stora begivenhet : LUSSEPRESQUTTET den 1 2 december.
Ett traditionellt Elektro-kalas med god julmat, julstämning, pepparkaks
hustävling, snygg personal, vita ( ? ) åveråler, lucia-tåg, runtdenblinkande
j ulgranenjättelångdans och framför allt: blubblande bira. Det blir då som
vi testar hur mycket tappkranen tål egentligen ...
Biljetter kommer att säljas from den 30/11 tom den 8/12 (vilket säkert
redan har varit när det här numret kommer ut ! ) på alla luncher 1 2 .45 till
13.10. Priset är vid Emissionens tryckning ännu inte best ämt, men kolla in
PR-tavlan mittemot funkrummet.
Mer on1 vårens verksamhet i nästa nummer av Emissionen.

PRogramrådets j ulbak innan LusseP Resqut t et . . .
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Watch ont

Det lär bli h å rda dagar
för en enkel m a n under
1989 . . . Ni har väl hört att
de hå ller på att ta över ?
Det ä r dags att titta upp
u r vår trygga tillvaro.
Womens lib. tycks ha gått in i en andra
fas: efter befrielsen - maktövertagandet
!
Vi män har av tradition legat i
överläge i den eviga kampen mellan
kvinna och man, och i synnerhet här
på teknis haft det extra lätt att hävda
oss tack vare vår stora övervikt. Vi
har försoffat oss, vi låg slentrianmässigt
hemma i våra fåtöljer och bakom våra
terminaler. Vi lät det ske och 1989
måste nu ses som ett förlorat år. Kanske
kan vi komma igen, men vem vet vad
de hittat på med oss innan vi får en ny
chans. När 10 % får de Övriga att lyda
minsta vink kan mycket ske. På något
sätt nästlade de sig i varjefall in och nu
är det kört. Titta vilka positioner som
fallit ur våra händer i styrelsen. Vi män
har tappat greppet om makten och om
den moderna kvinnan. Face it, hon styr
nu oss. Och inte bara här på elektro,
nej också högre upp i hierarkin har de
fått fäste. Högt upp bland pamparna
å Nymble kommer kvinnor represen
terande en försvinnande minoritet av
teknologerna att sitta och bestämma.
Men allt har gått rätt och riktigt till,
det var vi män som inte var observanta
nog. Vi får finna oss i ett undeläge -89
ut.
Du

vackra. kvinna. med makt i din l1and
Fredrik Bremer

Disk quota exceeded

Hoppas att tipsen om Vaxarna i förra numret var matnyttiga. E n del har undrat Över följande:
S
$

ASSIGN D I S K l : ( 1i.� ername. FRITZ ) F R ITZ:
F R I T Z : = = SET D EFAULT F R I TZ:

Visst, df'I. går att. flytta sig mellan directoryna även om man stryker den första raden ovan, flyttar in harangen med hakar
mellan D E FAULT & F R ITZ, samt stryker det sista FR ITZ:et. Men då missar man en stor del av vitsen. Ponera att du är
där dn har dina kärleksbrev - i love-directoryt och att dn vill kolla in en liten TEX-finess som du vill imponera med och som
finns på ditt ttex-bibliotek. Om du då har gått den enkla vägen måste du skriva:
am ( usernamc.ttex ) finess.tex

och på samma sätt om du är inne i amis och använder dig av lnsert file. Alternativet är att hoppa fram och tillbaka med
kommandona ttex & love .Men om du gått den smarta tvåradiga vägen slipper du allt sånt krångel. Du skriver bara:
am ttex:finess.tex
och natnrligtvis motsvarande inne i amis. Kom med fler undringar ! Efter jul hoppas jag komma med ytterligare tips om
marginal.-r hl.a. Och du, for att undvika att få upp rubriken på skärmen, försök att hålla så rent på. kontot som möjligt.
Lev väl

Johan
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Börje Ekholm
Bengt Florin
Christer Roosmark
Annika Wingqvist
Anders Bäck
Martin Lundmark
HåkaJl Lundqvist.
Jan Målöy

Energi
Tele
Tele·
Tele
Industriell
Industriell
Tele
Dator

E84

P,76
P,82

E84
E84
EM

E84

E80

Jul

ul

od J
Namn & Nytt
Torbjörn Andersson
Levertinsgatan. 2, l tr
112 52 STOCKHOLM
tel 08-50 12 87

Jul

od

0(

* Skrendare skändas

* Anita är Kårfullmäktiges egen lilla Cicciolina
* "'Peter har galla i fickan

* Martin har blivit en bergsklättrare på nätterna.

* Det är många som varken skall göra lumpen eller åka
utomlands nästa år...
* Man numera måste beskriva ett godtyckligt stort tal för
att komma in och natthacka.

Med blåfrusna öron just inkommen från
ett besök på Östermalms polisstation,
'Tulegatan 4, dit mitt e.mitteurs-kall
idag sände mig.
.Jävligt skoj.
Detta för att nåt snille gjort sig det i
det närmaste beundransvärda besväret
att bryta sig in i 12:an. Så meningslöst.
AH lyckas ställa till med så mycket
djävulskap för så lite.
Det är ju inte mer än en månad
sen sist och nu måste några stackare
göra om allt jobb igen. Laga kassaappa
raten, laga funkrumsdörren, laga Plop
pomaten, laga Tanqbaren, laga, laga,
laga, laga, laga, laga, laga, laga, laga
Så inihelvete tråkigt. Och onödigt.
F örresten så tycks den lilla oranga lådan
vid bullarna ha en särskilt stark at
traktionskraft på detta drägg. Förra
gången var elen misshandlad till oigen-

kännlighet, men den återuppstod efter
vissa arbetsinsatser och tog hand om
tior och tioöringar på samma förtjänst
fulla sätt som den alltid gjort.
Nu finns den inte mer.
Mina känslor för, eller snarare mot,
förövaren av dessa meningslösheter är
starka. Inte så mycket för pengarna
(några hundra kanske, plus tioöringarna
i bullkassan...) men för allt onödigt
jobb. Rätt korttänkt att göra inbrott
här. Själv fick jag mig en 10 grader
kall promenad Tulegatan t.o.r. och
en stunds pratstund med en reception
ist. En i sammanhanget ringa insats,
men det räckte för att få mig på dåligt
humör.

Till tolverinissen som affischerade i Vex
trummet. Och alla andra (som affis
cherar där)

& J ul
od ROS d J
d
Ros till MC för de goda pajerna.

• . .• r:�r1

(

Och polisen? Ja de har en liten
grupp som åker runt i mån av tid...
Men receptionisten var trevlig.

Johan Eriksson

Hnsbon n ' stiger upp i natt.en

(

f'i'ir at.t. kasta lite vatten
under husbonn's tunga toffla
nisse blir till en krä.mig v åffia.
Snön ligger vit lite hä.r och var
i nte en djä.vla tomt.e finns kvar.
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