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Doq-nOllans uppdrag redovisas genom nOl- i I
lebilagan, Speciella 'Plocka ur-sidor' där I I
man kan läsa om evenemangen under årets i
nollning.
Spelelogi, en något udda sport. Läs
om tjusningen med att krypa runt i trånga
gångar.
Västerås, vår filial i väster. Hur lever
livet på. landet. Läs om det, men inte i detta
nummer. Kanske i nästa, eller nästnästa.
Västeråsare kom igen nu!

Efter en nå.got slitig helg, inte enbart
med Emissionen, har vi nu återigen utkom
mit med ett nummer. Det blev lite tätt
inpå. denna gång, beroende på. diverse små
omständigheter+ som alltid, den uteblivna.
tentaveckan mellan de första perioderna.
Detta har givetvis på.verkat innehållet en
del Tiden är ändå något begränsad. Det
samma gäller fantasin. Jag vill återigen
påminna Osquar om möjligheten a.tt göra
sig hörd. Vi på redaktionen hoppas och tror
att det finns folk som är intresserade av att
skriva något mer än tentor. Släpp ned ert
bidrag i Emissionsbrevlådan eller skicka. ett
mail till "Emission"

:i

II

Om det nu är någon som läser det här
dravlet vill jag också peppa för Jubileet
Titta. på Jubeltavlan i tolvan! Det behövs
folk. Vi får hoppas att någon finner något
läsvärt även i detta nummer av EMISSIO·
NEN.
"Hej på. er så. länge" från

nollan är inte mer. Ännu en årskurs
Osqua.rulda ha.r sett dagens ljus. Läs om
nOllegasquen. Se bilderna..

Il.
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Klockan är två och igår, imorse var det
nOllegasque_ Mest av allt längtar jag nu
efter att få sova ut men plikten framför
allt och Emissionen ställer man väl alltid
upp för, eller hur ? nOllegasque ja, en i
mitt tycke mycket lyckad gasque. nollans
spex var genomarbetat och välrepetrerat,
en eloge till sexgruppen med faddrar, DKS
spex var föredömligt kort, en lagom lång och
tempofylld sittning med förvånansvärt god
mat och efter detta ett efterkör som saknar
sitt motstycke i fråga om· uthållighet och
stompa, allt detta sammantaget medför att
årets nOllegasque blev bland dom bästa jag
har varit på (6 st.)- Tag åt er beröm alla
som var inblandade.

Ordningen är alltså återställd i Elektrien
nOllan finns inte mer. Nu gäller det för ettan
att själv ta egria initiativ, det finns inte
längre några skäggiga typer som talar vart
man ska gå, när man ska gå, hur man ska gå
på arrangemang. Uppslag för egna initiativ
hittar man oftast på någon anslagstavla i
12:an. För tillfället är det 75. års jubileet
som behöver flest resurser.

Planeringen av jubileumsaktiviteterna
fortskrider planenligt. Från CF (Civilingen
jörsFörbundet) har vi fått alldeles gratis
adressetiketter till medlemmar som har gått
eller går på Elektro. Ett stort tack skickas
även till Inger Larsson, LNE (LinjeNämnd
en E) som fixade gratis porto åt alla et
tiketter enligt ovan. Vad gäller planerin
gen av middagen i Blå Hallen så fortsätter
planeringen med möten i 12:an åtminstone
en gång i veckan, se anslagstavlan. Jag,
Eva och Ola från RN (Radionämnden) har
varit på studiebesök i Stadshuset (Rymd
konferensens cocktailparty, hur vi nu kunde
hamna där ?) och planering och bokningar
för ljud och ljus har påbörjats.

Jag och Bengt "Kassörn" gästade MF's
amphioxgasque i förra veckan. Återigen
insåg jag hur trevligt det är att represen
tera vår sektion vid andras kalas. För
närvarande är det alldeles för många inbjud
ningar som ingen är intresserade av att gå
på. Skärpning, att gå på andras gasquer är
ett utmärkt sätt att skaffa sig en bred stu
dentbekantskapskrets. Det är kul att gå på
gasque hos andra !

Nu några allvarsord och lite allmänt skäll
Städmoralen i 12:an är fruktansvärt låg.
Det är verkligen inte för mycket begärt av
folk att man slänger sin kaffemugg, plockar
undan sin tomflaska och lägger tillbaks tid
ningen man läst. Tolverit med 12:C I
spetsen är inte till för att städa efter an
dra. Uppryckning ! Om alla skärper
sig så blir 12:an mycket trivsammare att
leva i. Överhuvudtaget gäller det att vara
rädd om de lokaler vi förvaltar och driver
själva. Att slå sönder toalettinredningar i
Gasquen är inte bara dumt utan visar brist
på omdöme. Det är ju vi själva som får
betala sådan vandalism via kåravgifterna.
Det blir ju inte bättre av att vid nästa gas
quetillfälle i samma lokal någon demolerar
en av fönsterrutarna på utsidan. Det enda
positiva är väl att det inte blev några per
sonskador. Det var många hårda ord och
olyckor händer så lätt men ibland får man
försöka att tänka efter före även om det kan
vara svårt.

Till sist vill jag bara påminna om Sek
tionsMöte 31/10, sista motionsdag 28/10 kl.
12.00. En sak till, städa efter dig i 12:an.
Puss
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Häromdagen var jag ute på. mässhallarna
Älvsjö för att övervara en utställning.
Det var en utställning som ordnats i sam
band med den 36:e rymdteknikkonferansen,
som under förra veckan hölls i Stockholm.
För mig kändes det som att gå. runt i
nå.got av en b.!andning av Star Trek och ren
verklighet. Overallt svävade modeller av
satelliter, olika framtidsprojekt av rymdsta
tioner, små astronauter, rymdskyttlar och
kometer. Raketmotorer av skilda storlekar
stod uppställda här och var för beskådande.
Men dessa småsaker överskuggades alla av
en 5 meter hög modell av en Ariane-raket i
Aerospatiale's monter.
Småungar satt som fastnaglade framför
ett tjog TV-apparater som visade program
som tagits ned från olika satelliter. Vi
gick runt bland montrarna och kände oss
hemskt små. och oansenliga i jämförelse med
alla stora planer som verkar finnas inom
området. Inte en enda monter innehöll
någon militär tillämpning av rymdtekniken,
allt verkade så fredligt och hemtrevligt. Jag
undrar om det var en ren tillfällighet att
Sovjets och USA's montrar hämnat bredvid
varandra?
Det visades filmer också.. Filmer som
handlade om hur långt fram Europa ligger
på rymdteknikomrä.det i jämförelse med den
övriga världen. Alla verkade ha så lätt
att samarbeta med varandra, inga hårda
konkurrensvillkor här inte. Man kämpar ju
alla mot samma mål.
1
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Det här kanske låter som om det var
en trist utställning, men det var det inte.
Tvärtom. Man kände sig bara så okunnig
om allt. Det hade varit kul att få en or·
dentlig guidning bland montrarna. Det var
faktiskt en herre, jag tror från Saab, som tog
sig tid att berätta lite om VIKING, Sveriges
första egna satellit. Den skall sändas upp
den 14:e december med Ariane för att stud·
era norrskenet runt norra polcirkeln. Viking
är en ganska liten satellit, kanske två me
ter i diameter, med en beräknad livslängd
på ungeför åtta månader. Den går i en
polär eliptisk bana som vrider sig med tiden
och kommer att sända ifrån sig de mest in·
tressanta data när den befinner sig i bana
närmast norra halvklotet. Data tas emot på
Esrange i Kiruna som också styr satelliten
som man vill. Man använder inte små raket
motorer för att finjustera läget och vinkeln
på den som på de flesta större satelliter'
utan kör en liten ström genom ett antal lindningar som löper i en slinga i satelliten. Till
sammans med jordens magnetfält får man
då någon typ av motor där man kan justera
eftersläpningen. Fascinerande!
I entrehallen hängde en jättelik fullskale
modell av Tele-X, 19 meter mellan vingspet
sarna. Ni vet, den där satelliten som
Sveriges och Norges Televerk samplanerat
och tänker skicka upp någon gång 1987
För att summera det hela. En ändå
trevlig utställning som hade gett mera med
ordentlig visning. Tips till AMSE. Det
skulle vara trevligt med en gästföreläsning
av någon inom området.
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HEJ-iGEN !!!

Först vill jag passa på att hälsa den nya
och, som det verkar, rasanDe trevliga ettan
välkommen. Nu är det kanske dags att på
allvar ta itu med studierna men det är också
dags att börja besöka studienämndsmötena
och ta del i de beslut som formar vår
utbildning.
Sedan sist har följande hänt:
"' SJ har beslutat att ändra reglerna för
sin studeranderabatt. Med 125:- kortet skall
man få 30% rabatt på helger (nuv. 45%),
och priserna kommer allmänt att sänkas
med 25% vardagar. Rabattkortet ger 30%
på dessa priser vilket ger 47% (nuv.45).
Eftersom flertalet resor teknologerna företar
sig sker på helger är detta en påtaglig
försämring. THS (kåren) kommer att åka
ut på Centralstationen i Stockholm och
protestera mot aviserade ändringar allahel
gon helgen, 1:a nov. Då. är det viktigt att vi
är där och syns med overaller och student
orkestrar etc

��@

* Det har höjts röster för införandet av
en I-linje på KTH.
* Det fattas fortfarande folk som vill ta
tag den fortsatta översynen av Datorinrikt
ningen. Som bekant har stora delar av grup
pen råkat bli civil- ingenjörer. Hör av dig till
SNO ( Alfa) eller Studievägledningen (Nisse
Wiklund) om du är intresserad.

* Jag har varit på institutionsgrupp
styrelsemöte på kraft och där beslutades att
börja med en översyn av kursutbudet på
kraft. Det kan också bli aktuellt att föreslå
vissa ändringar i lägre årskurser. Mer om
det på. nästa studie- nämndsmöte.
*

På förra studienämndsmötet diskuter
ade vi införandet av en obligatorisk kurs 1
miljövärd. De närvarande var rätt överens
om att sådana kurser bör vara valfria.
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Nästa studienämndsmöte kommer att vara
onsdagen den 6:e november kl.17
i VEXT-rummet.
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Du som tänker komma dit skriver som vanligt upp dig
på matlistan på studienämndens anslagstavla så få.r
du mat på mötet.
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VALKOMMEN !!!!!
T ill sist vill jag varna sektionens alla medlemmar för att det finns tendenser till att
sektionen håller på att bli en snusksektion. Tolvan har väl inte på länge varit belamrad
med tomflaskor och godispapper ! Det är läge för en rejäl skärpning Osquar , röj upp
efter dig !!!
I övrigt älskar jag er alla som förr !!!
Eder tillgivne SNO.
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Grottor har alltid fascinerat mig, och jag
tror att det är något som jag i viss mån
delar med alla människor. Inte så. att jag
tror att alla människor gillar att ta sig ner i
grottor, tvärtom, det är bara ett litet udda
fåtal som sysselsätter sig med sådant, men
jag tycker mig ha märkt att det är mycket
få människor som är oberörda av grottor.
Grottor sätter fantasin i rörelse hos såväl
barn som vuxna, många tycker det är yt
terst obehagligt (speciellt vuxna),andra är
nyfikna, somliga är helt skräckslagna och
skulle inte för sitt liv sticka så. mycket som
näsan in i ett underjordiskt hål. Ytterligt
få är de mä.nniskor som tar sig igenom ett
··--- besök i en grotta med en gäspning. Själv är
: jag för det mesta ohyggligt nyfiken på hur
,; det egentligen ser ut "där nere", vart tar
gångarna vägen, hur hänger de ihop, osv
Nyfikenheten var det som fick mig att
börja med grottforskning, men det visade
sig att det ger mycket mer än bara till
fredsställd nyfikenhet. Grottforskning är en
slags blandning av vetenskap och sport som
spänner över ett mycket brett fält. Det finns
de som doktorerar på att försöka klura ut
hur och när olika grottor bildats, och vad
som kommer att hända med dem under de
kommande 10.000 åren, somliga tecknar ned
sägner om grottor och annan kulturhistoria,
men de flesta ägnar sig nog åt att besöka
grottor för nöjets skull, och åt att försöka
hitta nya grottor och kartlägga dem. Själv
håller jag mig mest i den senare kategorien.

Emissionen bad Tomas Andreasson
E-83 att berätta om sitt fritidsintresse,
grottor. Vad är det som gör det så
fascinerande med dessa att man of
frar sin fritid på att kravla runt i un
derjorden istället för att njuta av det
vackra ovan jord? Är det kanske ett
romantiskt sökande efter berga. kun
gens sa.I eller en förhoppning att få
syn på några orcher? Kanske träffa på.
gollum eller tom hin hå.le själv? Läs
Tomas fina skildring om sporten du
kanske inte trodde existera.de. Spele
ologi · eller hemma hos Alice- i under
landet

j

Hur är det då att besöka en grotta?
Väldigt olika. Lite grovt kan man säga
att det finns två sorters grottor i Sverige,
grottor i urberg och grottor i kalksten.
Urbergsgrottor eller blockgrottor som de
också kallas är ofta bildade genom ras vid
förkastningsbranter, eller då en bergknalle
spruckit upp av en forntida jordbävning.
Resultatet har blivit en hög med gigantiska
stenblock där slumpen alltid ser till att det
blir ett system av hålrum mellan blocken,
___ bara de är tillräckligt stora.
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Kalkstensgrottor bildas på. ett helt an
nat sätt. Grundförutsättningen är ett större
områ.de där berggrunden bestå.r av kalksten.
Kalksten är en ganska lättpå.verkad bergart
och vid kontakt med surt ( t.ex. kolsyre
haltigt) vatten löser den lå.ngsamt upp sig
och kan sköljas bort av vattnet. I berg
grunden finns alltid sprickor, och dessa in
nehå.ller grundvatten som fylls på. ovanifrån.
Vattnet löser upp sprickornas väggar och de vidgas långsamt.
Så småningom ( det tar tiotusentals å.r)
uppstå.r ett underjordiskt dräneringssystem,
där allt regnvatten sipprar ned i marken
i stället för att samlas till vattendrag på.
ytan. Längre bort där berggrunden övergå.r
i någon annan, olöslig bergart kommer vat
tnet fram ur marken och fortsätter sedan
som vanligt. På. vissa ställen, ofta där
kalkstensområ.det tar emot vattendrag frän
högre belägna icke-kalkstensområden, up
pstår slukhål där vattnet forsar ned i jordens
innandömen.
Under marken rinner sedan vattnet kors
och tvärs i de tunnlar det skapat, fast
vidgas ständigt, så länge det rinner vat
ten i dem, och det innebär att vattnet ib
land ändrar lopp och att man kan hitta helt
torra tunnlar som vattnet övergivit. Dessa
tunnlar är ofta ohyggligt leriga. Precis som
på ytan förenas små vattendrag ofta till
större och större, och ibland, om kalksten
sområdet är stort nog uppstår stora bru
sande underjordiska älvar. Denna typ av
landskap med underjordiskt dräneringssys
tem kallas karst.
alltid neråt försUs.

Tunnlar och sprickor

Ett besök i en blockgrotta är oftast inte
fullt så strapatsfyllt som ett besök i en kalk
stensgrotta. Blockgrottorna är vanligtvis
mindre och torrare. Speciellt på hösten kan
det vara mycket torrt i en blockgrotta. Or
saken är att den stora stenmassan, i kom
bination med att solen och ytterluften kom
mer åt dåligt, bildar en naturens egen RC
länk. Temperaturen inne i grottan ligger
efter utetemperaturen i fas.
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På hösten när utetemperaturen sjunker
släpar grottemperaturen efter och det blir
varmare i grottan än ute. Då uteluften
strömmar genom blockhögen värms luften
upp och förmår då ta upp mera fuktighet,
vilket den också gör, därför blir det torrt.

På senvintern och våren råder det omvända,
man kan stöta på. fantastiska isformationer
eller d rypande våta väggar inne i grottan.
Gångarna i blockgrottan är vanligtvis my
cket oregelbundna, ofta finns det vassa kan
ter och tränga hål som man må.ste ta sig
förbi. Det brukar bli rejält med klättrande,
klängande och å.lande och kläderna slits fort.
Efteråt har allt tyg man haft på sig få.tt en
karakteristisk doft, som närmast kan liknas
vid "potatiskällare". Vad det är för något
vet jag inte, men det finns i praktiskt taget
alla blockgrottor.
Djurlivet i en blockgrotta är sparsamt
Spindlar och andra insekter finns nästan
alltid, i sällsynta fall kan man på vin
tern stöta på. fladdermöss, som då under
inga omständigheter får väckas eftersom det
leder till att de f ryser ihjäl innan viren
Grävling finns på. en del ställen och där
sticker ingen speleolog in näsan frivilligt
Att möta en grävling ansikte mot ansikte i
en träng ålningspassage vore en verklig mar
dröm.

Men RASRISKEN då.? undrar säkert
någon. Tjaa, ingen kan ju på.st:\ att det
är helt otänkbart att en blockhög skulle
börja röra på sig, men väldigt osannolikt är
det. Blocken är mycket stora och ohyggligt
tunga och ligger därmed mycket stadigt på
underlaget. Om ett stort block vilar på
en eller flera mycket små. stenar så sitter
dessa bergfast och är omöjliga att rubba. I
stora högar av små block är saken en annan,
men där finns det så gott som aldrig några
grottor stora nog att ta sig in i.
När man skall göra en karta över en
blockgrotta sätts ens rymdseende verkligen
på prov. Det är ingen ordning alls på
gångarnas profiler och storlek, och de går
ofta ovanpå. varann i flera nivå.er. För det
mesta får man förenkla lite grann, med
påföljd att den som tittat bara på kartan
inte alls känner igen sig när han kommer
till grottan.
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Blockgrottor i all ära, men de verkliga
äventyren upplever man ändå i kalkstens
grottor. Ett besök i en riktigt stor kalk
stensgrotta kan innebära de mest skiftande
strapatser. Miljön i en kalkstensgrotta är
oftast kall och fuktig. Temperaturen håller
sig kring årsmedelvärdet för utetempera
turen, inte särskilt behagligt i Sverige alltså.
Luften är mycket fuktig, och sj älv blir man
det också när man kryper över fuktiga klip
por och block.

Många fj ällgrottor är oerhört pampiga,
ibland med stora vattenfall och stup.T.ex.
har den 1.6 km långa Sotsbäcksgrottan ett
18 m högt vattenfalldär vattnet kastar sig
ut och landar i en bassäng i en jättegryta.
Att stå nedanför är en fantastisk upplevelse,
vattnet dånar så att man inte kan göra sig
hörd och luften är fylld av sprut och skum
som en stark vind blåser vidare inåt grottan

Vägen in i grottan går på. stege eller
rep alldeles bredvid vattenfallet. Längre
in i grottan finns flera mindre vattenfall
och bassänger, och en gång med utsökt
renslipade väggar med svarta vita och röda
fläckar. Längst in finns en rund gång med
ca tio m diameter som sluttar brant uppåt .
och är till hälften fylld med stenblock och
lera. Högst upp är gången tillstängd av en
j ättelik snöpropp som varma somrar smälter
undan så mycket att det går att ta sig ut
vid sidan. Gången kallas Djävulskratern
och är ett exempel på en s.k. kollapsdolin,
ett ställe där grottan expanderat uppåt tills
taket blev så tunt att det störtade in

Om man står still en stund får man en
aura av vattenånga från kläderna runt sig,
och den som försöker fotografera märker
snart att man måste hålla andan, annars
blir det bara en bild av den egna utand
ningsluften. Gångarna är ju bildade av rin
nande vatten, och detta vatten får man allt
som oftast vada i , eller om det är trångt,
krypa i(burr!) .

I vissa grottor, t.ex. Lummelundagrottan
på Gotland så får man simma eller åka gum
mibåt vissa sträckor. Längre in i Lum

len att vattnet fyller gåmgen helt och hållet,
ända upp till taket, ungefär som vattenlåset
1 en toalett.
Sifon kallas detta. För att
komma igenom en sifon kan man antin
gen försöka pumpa ut vattnet fortare än
det rinner till, eller också dyka. Ingendera
metoderna är särskilt lätt att genomföra,
och därför är många stora svenska kalk
stensgrottor utforskade fram till en sifon
men inte längre.
melundagrottan händer det på. nå.gra. stäl

I

I
(

I Bjurälvsområdet i Jämtland finns grot
tor med helt rundslipade tunnlar i blå kalk
sten, med väggarna täckta av flytfasetter
en sorts små skålformiga fördjupningar som
bildas av det strömmande vattnet. Det är
ungefär som en kullerstensgata fast tvärtom
och mycket vackrare. I Sveriges allra nordli
gaste hörn, norr om Torne träsk, finns ett
område med grottor med extrem vertikal ut
bredning, med stup på upp till drygt 50 m

Förutom Lummelundagrottan så ligger
Sveriges stora kalkstensgrottor i fjällkedjan,
ofta långt från vägar och bebyggelse, så.
den som vill besöka dem må.ste också ge sig
på fj ällvandring. Storleken på packningen
kan bli ett förfärligt problem, många har
ju svårt att hålla packningen tillräckligt
lätt när de är ute på vanliga fj ällturer, och
nu tillkommer dessutom fem till femton kg
grottutrustning att bära. Själv har jag en
gång gått med 35 kg och svurit på att inte
göra om det. Men väl framme vid grottan
får man lön för mödan.

� ·---- -- --- - - - - -

- ·- ---· - --
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På norska sidan alldeles intill dessa grot
tor var jag själv med om att hitta en stor
grotta förra sommaren. Vi hittade två
ingångar, den ena en 40m firning på rep ner
i en grottsal som mätte ca lOxlOxlO m, den
andra en 100 m lång tunnel en till två m
bred och ca tio m hög. Bägge ingångarna
mynnade så småningom ut i en större tunnel
med en jokk i,som fortsatte nedåt. Vatten
strömmen var för strid för att man skulle
kunna gå i vattnet, så vi fick kl�nga längs
väggarna en sträcka på flera hundra meter
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Slutligen kom v1 till ett ställe där väggarn�
var släta, och må.ste vända, men förra vin
tern var några andra speleologer där och ly
ckades ta sig vidare tack vare att det var
mycket mindre vatten. Grottan visade sig
vara bortåt två km lång och längst in fanns
ett schakt på. 100 m med ett vattenfall.
Nya grottor hittas ganska ofta i sverige,
50-100 st/år , men de flesta av dessa är gan
ska små blockgrottor. Ibland hittas grot
tor på. platser som man trodde var helt och
hållet genomsökta. Ingången till grottan
Koppashå.la, som figurerade i dagspressen
förra å.ret hittades under en sten på. ett ställe
där 25 speleologer haft möte. Många måste
ha suttit på ingången!
I andra fall har det hänt att erfarna spele
ologer haft nybörjare med sig in i välkända
grottor och nybörjarna har hittat gångar
som ingen vetat om helt enkelt därför att
de tittade på. andra ställen än vad de övriga
gjort. I andra fall kan det vara så att man
vet att det finns en grotta, men ingen har
hittat någon ingång till den. Hur kan man
då veta att det finns en grotta? Jo man kan
ibland följa ett vattendrag till det ställe där
det rinner ner i marken, men inte lyckas ta
sig ner, det kan t.ex. vara alltför mycket
vatten eller en sifon.

Så är det t.ex. med Sotsbäcksgrottan,
grottan slutar längst in med att vattnet rin
ner in på ett trångt ställe där man inte
kan ta sig in. Vattnet dyker sen upp
på markytan igen flera km längre ned på.
fjället. Många har försökt hitta en ingång
till Sotsbäcksgrottans nedre delar, men ännu
har ingen lyckats.
Troligen så är Sveriges största grotta, ja
förmodligen majoriteten av Sveriges grottor
ännu inte upptäckta, och upptäcktstakten
verkar inte mattas av. Just detta är det
som jag finner allra mest fascinerande, att
vara med om att utforska en del av vå.r jord
som ännu inte är upptäckt och kartlagd.
Tomas Andreasson

Om du vill veta. mer om grottforskn
ing så hör gärna. av dig t i l l mig, eller
till Sveriges speleologförbu nd, tel: 08/
754 19 6 7 ( kvä.llstid)
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GRATIS SPFJT !
KOM O CH HA MTA
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Jag tar nu genast tillbaka ovanstående
=-och påstår motsatsen. Någon sprit i större ·=--�=�=�=---�--- ���"·
kvantiteter förfogar jag alls icke över, och
om så varit fallet hade den definitivt inte
varit gratis, även om jag inte tycker mig ha
någon direkt anledning att konsumera utav
nämnda vara inom en överskådlig framtid,
Någon sida i varje nummer kommer i fortefter att ha övervarat en enastående trevlig
sättningen att vikas för ovanstående ruboch helt tillfyllest nOllegasque.
rik. Ingenting kommer inte att undgå vår
Anledningen till ovanstående rubrik är
lyhörda IN&UT-redaktion som håller öron
rent läsarspekulativ. Du hade antagligen
och ögon vidöppna för att få tag på de
inte med samma intresse läst en artikel med
rubriken "Eder vice ordförande informerar
personer som "har något på gång" eller de
om sin verksamhet" eller något annat med
som "brakat".
lågattraktiv klang. Nu har du redan fastnat
Redaktionen välkomnar givetvis tips, ryk
och skall helt strax få just den senare infor
ten och skvaller. Allt kommer att pub
mationen ( om du inte läser på någon annan
sida förstås ) .
liceras, dementerat eller ej! Syftet med
Vice ordförandens verksamhet består pro denna informationsservice är förstås att hjäl
primo att företräda sektionens ordförande
pa läsarna. Från och med nu ska vi inte ha
då denne inte kan vara på. två. platser sam
några som helst hemligheter för varandra.
i
tidigt, har satt ubåten i tolvfingertarmen
Har du tänkt göra en framstöt? Funderar ; j
eller finner sitt yttre i oordning inför något
1
du på att ge någon ett skamligt förslag?
tillfälle då. denne skall representera sektio
nen. Detta är rent tekniska och relativt
Här kan du se om det är läge.
självklara saker..
I
Pro secondo har vice ordföranden hand
UT
IN
om korrespondensen med externa sektioner
och skolor iakttagandes den inflytande ström
Förfadder
Anna M
men av inbjudningar, på det att E-Osquar
Tomas
Thomas
och E-Osqulda skall hållas på ngt vis in
formerad om vilka läckra erbjudanden som
Lena
Christian
tillställes denne.
Johan
Alter Ego
Med anledning av detta finnes nu .. , kom
mer i dagarna att finnas anslaget i Tolvan
1 1
ett slags festschema som är avsett att upp
BV
Förfadder
dateras inte bara av mig. Här fyller man i
I
Anna
Minus-85
sina inflyttningskalas, muckarskivor mm av
officiell karaktär så att E-teknologen i varje
_.Annika
Ronald
tillfälle eller angrepp av festlusta vet var han
Medicin-Johan
Nancy
kan ta vägen för att få utlopp för densamma.
För övrigt finns bara en sak att tillägga.
Lillen
.atnnika
Om man går i ettan rekommenderas härmed
Grillen
E-Johan
att besöka funktionärsinfo i El kl 12:00 om
fredag, eller när det nu var.
Anna
Ann
I all hast..
Höstackar
Björn
�edrik
vice Ordförande
Lars
Val hall
Osquar Mutter
Chalamers

IN& UT

Informationsservice

.
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IS-kallt
I förra numret förklarades vad en kurs
nämnd (KN) är. Den här gången ska jag
berätta om vad en institutionsstyrelse (IS)
är och vilka representanter vi har där. På
varje institution finns en styrelse. Styrelsen
består av prefekten, som är ordförande,
samt företrädare för de anställda och de
studerande. Antalet ledamöter är mellan
tre och tolv. Teknologerna har en tredjedel
av platserna.

Som medlem i styrelsen kan man begära
att vilken fråga som helst som rör instutio
nen tas upp till behandling. Det är lämpligt
att säga till i god tid att man vill ha med en
punkt på dagordningen. För mer detaljerad
information om vad som behandlas och vad
man som teknologrepresentant bör göra, se
Lathund för studeranderepresentanter 1984
eller tala med mig eller Alf A.

Elektros representanter

Här är en lista på Elektros representan
ter. På vissa institutioner finns även repre
sentanter från andra sektioner. Som du ser
saknas det representanter på några ställen.
Kanske har Du lust att ställa upp? Det
här är ett toppentillfälle att träffa lärare och
personal från skolan och samtidigt göra en
insats för Elektro. Hur mycket tid tar då
detta? Ja, det varierar lite från institution
till institution, men ca 2 möten a 1-2 thn·
mar vardera per termin är vanligt. Känner
du att detta vore något för dig? Bra, ring
mig eller Alf A.

Vad har IS för uppgift

Institutionsstyrelsen skall ta initiativ till
och främja utvecklingen av utbildningen,
forskning och utvecklingsarbete inom insti
tutionens område. Vidare skall IS besluta
om riktlinjer för organisationen av arbetet
samt fördelning av göromål mellan arbet
stagarna. IS skall även besluta om riktlinjer
för disponeringen av lokaler och materiella
resurser, besluta om riktlinjer för anord
nande av undervisning och prov mm, mm.
NADA:

Johan Porsby

Fysik:

Alf Ahlström
vakant: 1 ord.

Ttds:

Kerstin Ivarsson
Gunnar Ahlman

Matematik:

TTT:
TET:
TdE:

Plasma:

- ----

E-84

E-81

tel 753 47 59

E-81
E-82

tel 45 57 41
tel 81 27 78

E-82

tel 37 23 43

E-83

tel 16 58 44

Eva Tärnström

E-82

Anneli Resare
Bengt Bergström
vakant: 2 suppl.

E-82
E-82

Alf Ahlström
Lena Lange
Helge Stenström
vakant: l suppl.

E-81
E-82
E-84

Ragnar Kåhre
vakant: 1 ord.

Fredrik Arinell
vakant: 1 ord.

�-""-��""=""=�""=���""=��==�<-==c=!
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tel 87 07 87

tel 758 70 80
tel 99 67 31
tel 0758-529 48

tel 753 47 59
tel 0753-808 15
tel 99 15
. 67

__,,

'

Plasma med
fusionsteori:

vakant:

Elmät:

Göran Haijenhjelm

E- 80

tel 768 49 9 1

Mikrovåg:

Anders Oldebäck
Pontus de Laval
Fredrik Magnusson

E-82
E- 82
E-82, suppl.

tel 19 43 88
tel 20 34 21
tel 30 54 76

Tal ö:

Caisa Carneheim
Åke Nordin
Stellan Lagerström
vakant : 1 ord.
Lennart Börjesson

E -82
E-80
E- 8 1

tel 46 1 0 90
tel 774 30 80
tel 15 60 1 6

E-8 1 , suppl.

tel 758 70 28

Inst.gruppst
för elkrafttekn.:

Göran Hajenhj elm

E-80

tel 768 49 91

Acceleratorteknik:

vakant: 1 ord.

3

ord.

1

suppl.

Lena Lange tel 0753- 808 1 5
· =�=======·'· :� , � ·,
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STUDIEVAGLEDNINGEN

Hejsan!

Tvåorna

Ja då var det dags att skriva vår lilla in
formationsspalt i denna eminenta tid- ning
igen då, tiden rinner iväg i en rasans fart
här på teknis.

Har ni inte redan hämtat tentakorten så
är hög tid att göra det.
Ettorna

Får vi önska lycka till med den första
tentan. Kontrollskrivningarna duggar nu
tätt. Glöm inte bort att dom främst är en
hjälp vid inlärningen.

Treor och fyror.

Åter dags att välja den här gången är det
av utbudet av vårens kurser. Val- blankett
har vi lagt ut i era fack, är det någon
stygging som varit där och norpat den så
finns det fler att hämta uppe hos oss. Den
skall vara inlämnad på stvl SENAST l : a
NOVEMBER.
Studierektorerna för de olika inriktningar
na är:
T & D: Johan Wennlund
M & F: Lars Hellberg
E & I: Arne Nordin (Han är studierektor
tills den 1 :a november, sedan blir
det annan i skrivandets stund är
ännu ingen vald, förslag finns
dock).
Frågor som rör valbara kurser, X-jobb
och annat som rör inriktningarna svara dom
gärna på.

Utlandssommar med praktik

Det är hög tid att anmäla sig för I A ES TE
inför nästa sommar. Om du är intresserad
är det nämnligen dags att göra en förhands
ansökan nu. Blanketter kommer att från
och med slutet av oktober att finnas på
kåren och hos oss på studie- vägledningen.
Senast 22 november skall den vara IAESTE
kommiten till handa.
Gösta Rune Bettan Nisse
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Osquar och Osqulda
kan äntligen andas ut

-

\'

SCHLEMMA NOLLAN
I ÄR FÖRINTAD!!!
och lugnet har åter lagt sig över
Elektrien. När Osquar/Osqulda nu går ner
1 tolvan frågar han/hon sig: Varför irrar
alla dessa nybakade ettor omkring och ser
ut som om de inte hade något att göra?

Nu när ettan är etta, och inte längre
nOlla, ska ettan sätta igång och utnyttja alla
de förmåner ettan bjuds som teknolog. En
av de största och bästa förmånerna är att
ettan kan vara med och jobba för sektionen.
Engagera sig ettan!!!

I
!
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Höstens höjdpunkt är utan tvivel 75års jubileet (se förra Emissionen). Härmed
inbjuds ALLA att vara med och hjälpa till
med arrangemangen. Man kan fixa, trixa,
ordna, greja, pyssla, joxa, ställa till,ställa
från, ställa ut men aldrig ställa in fester,
tårtkalas, cabare' m.m. Den etta som har
greppat budskapet står inom 3 sek. framför
jubileums- tavlan i tolvan, där han/hon
skriver upp sig på någon av listorna.
Mindre skittråkigt, ettan!
Hiskeligt roligt för alla andra oxå!
Bodil

Det finns två filer på motorvägen. En
för de som kör 60 km/timmen och en för de
som kör 130 km/timmen. Känner du igen
dig? Så här var det iallafall när jag körde
till arbetet i somras. Usch, så fult det är att
försöka hålla sig till 90 km/tim.
,
Men om man nu inte är med Porsche
eller inte Övningskör med husvagn? Vad gör
man då? Jo, man håller sig till 90 km/tim
fast det är Svensson-aktigt och alldeles för
normalt. Försöka duger i alla fall. Rätt
I
var det är hamnar man nämligen bakom
en väglus. Argt hojtar man för sig själv·
1

VET AK INTE KLOKT ...

OCU -VAP 8l1R .MB HU 'f

,·

11
,

Vä.glus, dra upp ankaret, somliga borde
inte ha körkort etc. När man så tittat I
backspegeln en bra stund tar man äntligen
mod till sig och byter fil med påföljd att
efter ca 2 sekunder kommer en bil i hög
hastighet bakom, bromsar in och lägger sig
1 meter bakom. Ack och ve! Olyckliga
jag! Jag kan riktigt höra hur han sitter där
bakom och hojtar, ja just det: Väglus, dra
upp ankaret, somliga borde inte ha körkort
etc.

·1
. ·
,
1
,
i

Sensmoral: Köp en Porsche?

Skrivet av Lena, ialla hast

,
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LINSAM
Kvällen den 28/9 träffades tolv repre
sentanter för THS på Centralen och tog
nattåget ner till Malmö. Det stående sam
talsämnet hos de liggande resenärerna var;
"Hur skulle THS' gyckel vid ballunsen se
ut"? Skenskarvarna dunkade oss dock raskt
till sömns.

Plötsligt kom konduktören och väckte
oss. Malmö nästa, avstigning för samtliga.
Utanför kommunicerade den j ärnvägsarbe
tande ortsbefolkningen högljutt på. den loka
la rotvälskan. Vilda och exotiska gissningar
om vilken världsdel Malmö låg i florerade
ombord alltmedan kuddar pressades över
öronen i ett sista förtvivlat försök till några
minuters sömn. Obetydligt senare stod
en hålögd skara teknologer på perongen,
vilsna och utan frukost med en timme till
godo innan tåget till Lund (uttalas Looond)
skulle avgå.

Exakt en stund senare kom 12 teknologer,
med fylld kräva och tömd plånbok, rusande
från ett av stadens mer gendobla fikaställen
med kontinental atmos fär. Gruppen stan
nade upp framför en fantastisk apparat i
vilken man kunde stoppa sedlar och mynt.
I gengäld fick man biljetter till "pågatågen"
(ut talas "päugatäugen") vilket är ett lokalt
nätverk för interskånsk person distribution.
Vi lät oss så till den grad begiestras av bil
jettutmatningen att tågen han avgå.. Kvar
stod vi med värdelösa biljetter och ofantligt
långa näsor. Men nu är det så. vist ord
nat att det i skåne även finns reguljära
järnvägsförbindelser och eftersom vi redan
hade biljetter till detta kunde vi tryggt
kasta pågatågsbiljetterna och gå ombord

Vi kastar oss här ett en bit in i hand
lingen och befinner oss plötsligt i vår des
tinationsort, V-byggnaden på Lunds un1versitetsområde och Linsam- konferensen
Linsam står
som just på börjats där.
får linjenämndssammandragning och är en
"konferens" där elevrepresentanter från alla
Tekniska högskolelinjers linjenämnderträffas,
lär sig lite om linjenämndsarbete, jämför er
farenheter och förlustar sig.
Det började med att vi hälsades välkomna
av Lundensarna som stod värdar denna
gång. Sedan fick vi raskt lära oss lite
om Budget och anslagsframställan för att
efter det gå in på. linjenämndens befogen
heter. Det senare fick vi föreläst oss av ordf.
för den gemensamma linjenämnden F , E,D
i Lund. Efter lunchen var det dags för
sammanträdesteknik med påföljande roll
spel som faktiskt var riktigt roligt. Inkvar
teringen klarades snabbt av och alla satte
sig att spåna fram nå.got till det gyckel vi
skulle fä framföra under kvällens gasque.
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Gasquen började 1 ett rasande tempo
för att så. sn1å.ningom stegras till en så.dan
nivå. att vi kände oss nödgade att söka oss
utanför lokalen (vilken var V-bygg nadens
Cafe'), Innan dess hade vi dock hunnit
framföra en liten visa samt lurat värdarna
och vissa utvalda gäster att under kaotiska
former framföra ett liteL gyckel församlingen
till froma

En av lokalteknologerna ledde ut oss
på en leråker under förevändningen att vi
skulle komma bort till " Loftet" Efter att
ha vandrat runt 1 cirklar en stund stötte vi
på oss sj älva (eg varandra) vilket fick oss
att börja ifråga sätta den i övrigt mycket
trevlige Lundensarens orienteringsförmåga ..
Med nya guider visade det sig att "Loftet"
mte <11ls var särskillt långt bort eller svårt
att hitta till Däremot visade det sig vara en
trevlig och över folkad lokal där Kemi(Lund)
1ust hade nollegasque-nachspiel vilket v1
med liv >ch lust deltog ,

I

,!

\1

Mmnena förlorar sig ett töcken men
klart ar att det var helt OK med en extra
timme den natten ( vintertidsomläggning)

�

\
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\

--

Klockan 10 dagen därpå (samma mor
gon) var det åter dags att köra igång med
utbildningsbevakning i ett större perspek
tiv (utanför skolan). Så fick vi höra lite om
hur det gå.r till i P B T (PlaneringsBerednin
gen Teknisk sektor) på, U H Ä innan det blev
lunchtid.

Eftermiddagen inleddes med "Några syn
punkter på fragmenteringen av civ.ing.utb"
framförda av prof. Carl Johan Åströn1
Han efterlyste i princip ett större sammar
bete mellan institutionerna på högskolan
och tyckte att lärarna skulle försöka byt a
undervisningsämnen med varandra. Något
som vi alla välkomnade, Under de avslu
tande gruppdiskussionerna försökte v1 lösa
världsproblemen på egen hand
Till slut försökte v1 utvärdera konfe1
ensen och alla var mycket nöjda Trötta
men belåtna satte vi oss på tå.get UlJJJ tilJ
Stockholm

TAC K LU N D ! ! !
Anna Holte ·>ch AlfA
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ZAMBIA
en vit fläck
på din karta?
MÄT- och REGLERTEKNIKER
till ELMÄT
för U-landstjänstgöring
Institutionen for Elektrisk mätteknik driver sedan några
år ett samarbetsprojekt mellan KTH och UNZA, uni
versitetet i Zambia. Inom ramen för detta projekt söker
vi nu en lämplig person, helst civilingenjör, med in
tresse for mät- och reglerteknik.
Uppgiften är att ansvara för utvecklingen av en da
torinriktad mät- och reglerkurs, som ska köras som pi
lotkurs vid UNZA i slutet av vårterminen 1986. I upp
giften ingår kursplanläggning, labutveckling, framtag
ning av litteratur m m vid KTH samt 2-3 månaders
lärartjänstgöring vid UNZA.
Tycker Du det här låter spännande, så hör snarast
av Dig till undertecknad.

Stockholm den 14 oktober 1985

Dag Björklöf
Prefekt
Tel: 787 7792
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Antligen var fredagen den 1 1 och kvällen
li
!: j för nOllegasquen inne. Vår sektion skulle
-: . befrias från det whydroga schlemmet, nol
:j I lan. Det .�ela tilldrog sig i nymble, där
li , profeter, gaster, 0squar och Osqulda hade
församlats. På. scenen skulle diverse spek
!i , takel äga. rum under det att vi intog god
Il ' mat
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Så. uppenbarade sig nOllan på. scenen en
efter en. Vissa av nOllan verkade tycka att
de! v�r så.. kul att fä bestiga DKS ej helt
s�annmgslosa mattor att de passade på. att
�?:a det bå.de en och fler! gånger. På detta
folJde sedan

1
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nOllespexet

Idiotens Odysse eller Sällskapsresan 3.
Till skillnad frå.n många tidigare nOllespex
· · faktiskt ett rätt trevlig historia. Faktiskt
:· : det bästa på minst ett år.
Den unge
J: / oskuldsfulle Theseus, en riktigt mesig fåne,
;; spelades med bravur. Men även kung Egil
j 1 var bra. Kalsongscenen, ett populärt inslag,
speciellt bland minus. Man hade helt tydligt
lagt ner en massa jobb på att få. ihop en
! schysst handling. Rimmen var inte alla
helt banala teknologrim. Många skämt var
skrattbara, även för publiken! Ofta brukar
spex innehålla döperioder, några sådana ,,.
infann sig väl här också, dock inte så det
störde. Jag måste säga att jag hade roligt
ll I under de 45 minuter som spexet pågick, och
li I
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Middagen

Ettans lyckliga konvertering skulle nu firas och det med en lång och skön sit
11 tning, som föregicks av god underhållning
,i
;; av SMusK i puben
1·

Bland gästerna märktes bla Lund med
i l punch, Chalmers
det mä.rktes, knappt
;I 11 Västerå.s och Linköping iförda det allr . .
i1 se�aste, rutigt. Sect-reteraren för den vits-/ .
1 freJdade 10n-secten Håkan Sterky dubbad ·ij1f
�.
' professor Lars H. Zetterberg till sect-ione
i 1! Z. Sect-ionet Z erhöll diplom och ården
I !halvfranskt band a la strumpebandsorden.
J ,

I

I:

il.
1

1

BallettnOllan framförde en mycket be·
Ju blad variant av "Dungeons & dragons"
Häxor, trollkarlar och demoner blandades
på. scen tillsammans med häftig musik och
rökeffekter. Publikens ovationer ledde na·
turligtvis till omstart.

Vitt Brus visade lovande talanger inför
sångartävlan. Frequensnormalen gjorde sitt
yppersta för att få dry gt 300 personer att
nå upp i Vitt Brus klass, vilket naturligtvis
� inte lyckades då en del sjunger hellre än bra.
-' Elor utdelade diverse medaljer för mer eller
mindre förtjänstfulla insatser. Utmärkelser
gick till kopiatorskötarna Per-Anders Löf
och Anders Rhodin. Ragnar Kåhre erhöll
en kork för att täta båten med vid nästa
esquader.
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Efter middagen blev v1
musikgruppen i puben. Programmet var ""'
1
•I , välkomponerat och framfördes med stor fi
/ i ness. Deras medryckande musik satte fart
::l
på dansdj-n i oss alla.
1
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Efterköret

Nu var det dags för efterkör med till
hörande grogg och dans. Osquar och Osqulda var på ett mycket gott festhumör
Dansen fortsatte, utan synbar avtrappning, till långt fram på små.timmarna. På
Detta
morgonen tillhandahöll PR pytt
gav nytt bränsle åt livsandarna och man
kände sig sugen på att �pela innebandy med
efterföljande bastu . Annu långt fram på
lördagen syntes vissa personer gå omkring
festklädda, ivrigt sökande efter en festlokal.
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I god tradition uppfördes även detta å.r
ytterligare ett spex.

i

1 1
I

II
Men hotet är av oroande kvantitet, vad
göra? Med hjälp från vördade Profeter
och ett handgripligt bortförande av nollan,
isoleras denna i en valuma. För att inte
mer kunna störa Osquars frid undersöker
man vilka effekter kV och kA har på nOllan.
Detta visar sig vara förödande, Halleluja!
D K S har fullföljt sitt värv, nOllan är så
äntligen utrotad, expedierad. Konverterin
gen är ett faktum, ettan är uppstånden.
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Godnattsaga
eller
Doktorandens vedermödor

An en gång har det varit disputation
på Kungliga Tekniska Högskolan. Även
denna gång rörde det sig om en avhandling
vars innehåll förorsakat många upprörda
känslor. Doktoranden, Skure von Asab,
var en ung man som sade sig ha ägnat
många år studier åt det totalt ointressanta
fenomenet i fråga. Eftersom Skure von
Asabs avhandling upprört flertalet av de
vetenskapliga företrädarna i Sverige med
omnejd, infann sig t o m fler åhörare än
när den så berömda "toalett" -avhandlingen
avhandlades.

1.I

I

In 1 salen trädde nu opponenterna följda
av Skure von Asab, som genast började re
dogöra för sina upptäckter. Då Skure von
Asab började studera på linjen för Teknisk
Fysik på KTH, började han misstänka att
han led av någon form av starr, som grum
lade hans syn (också). Snart uppdagades
det faktum att han bara led av denna
defekt på. föreläsningar. Han började då.
använda sin lediga tid till att undersöka
detta fenom(en), och upptäckte mot slutet
av det första året att det som grumlade hans
blick i själva verket var samma substans som
fick Ullemar att hosta.

Skure von Asab visade att detta virus
(CaC0 3 ) "nästan uteslutande förekommer
vid stora, till reflektansen mörka, ofta grön
brunsvarta, vertikala, icke cirkulära, enkelt
sammanhängande, slutna utbildningsytor,
framför vilka det föreligger tidvis existens
av en osalig ande, framkvidande de grövsta
(troll)formler under det att densamma (trol
let) ivrigt ristar på densamma (ytan)"

Efter att ha isolerat viruset fortsatte
Skure von Asab med att studera vilka åtgär
der samhället vidtagit för att i största möj
liga mån avlägsna och oskadliggöra. denna
mycket smittosamma beläggning.

I

! I

Odontologerna kände inte ens till ämnet
i fråga. (Detta råd kostade Skure von Asab
en skjorta (hawaii).) Väl kommen så. långt
fick Skure von Asab en "flash" , som han
själv tryckte ut det. Om det vidtagits
några å.tgärder, borde LöneUTbetAlniNgs
aDministrationsdetaljEn (LUTANDE) ned
präntat guldå.tgå.ngen (bortfört kostnader
na) för dessa.
Mycket riktigt visade det sig mte att
bullätningen inte påverkades av det faktum,
de fakta att så kallade miljötekniker dagli·
gen anlitades för detta uppdrag mer än ovan
nämnda ytor av deras ansträngningar

Här avbröts Skure von Asab 1 sin fram
ställning av en grupp från miljötekniker
facket som satt längst fram som började
kasta (o )avbrutna glåpord mot Skure von
Asab, vilken enligt deras mening smutskast
ade facket med sina lögner om att miljötek
nikerna inte lyckades rengöra utbildnings
ytorna tillräckligt bra. "Ä r det någon som
skall ljuga så. är det vi" , som de uttryckte
det. Skure von Asab replikerade att de be
visligen inte lyckats få bort den vita belägg
ningen, trots att det var så lätt. "Dessutom
är det kul, j ag brukar själv göra det på
rasterna" var Skure von Asabs slutreplik

Nu hävdade facket att Skure von Asab
gjort sig skyldig till någon form av (grön
brunsvart)jobb när han rengjort de nu så
aktuella utbildningsytorna. " Ä r det någon
som inte skall arbeta så är det vi" ropade
de vidare. Det hela hotade att sluta 1
vilt tumult, men Skure von Asab lyckades
faktiskt göra rent hus med facket, varför han
fick fortsätta sin redogörelse.
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Skure von Asab hade börjadat fundera
på effektiv målmedveten rationalisering av
rengöringen av beläggningsytorna. Han
kom snabbt (förhastat) fram till att det
krävdes en multipass vätskedriven integral
formel-disintegrerare. Den rent (kliniskt)
tekniska utformingen var materialmässigt
kritisk, ty kalken satte snabbt igen ab
sorbtionselementen {ådrorna). (Skure von
-·-····

---

-

Asab har för övrigt anmält Crayola till Eu
ropadomstolen för kriminellt dagbrott av
kalk.) Men nu var det ju så vist inrättat här
i världen att det vid ytorna brukade finnas
gula porösa fria kroppar av absorberande
natur, vilka ej påverkades i oönskad riktning
av viruset ifråga. Skure von Asab utprovade
en helt nyligen innoverad teknik som byggde
på följande enkla {burleskt simpla) steg:
_.

• 1 (Ett)
Nedfukta tvenne gula kroppar och svep dem (kärleksfullt) horisontellt över
ytan upprepade gånger varefter de skall ha avsvept hela arean .
• 2 (Två)
Avskölj och återindränk de bägge kropparna .
• 3 (Tre)
Iterera steg 1 (Ett) och (&) 2 (Två) Tre (3) - (till) Fyra (4) gånger ( * )
• 4 (Fyra)
Avskilj den uppsamlade beläggningen medelst ur i närområdet befintlig kran
rinnande vätska (för ändamålet tempererad) .
• 6 (Fem)
Avfukta genom upprepad elasti citet smodulering de förut gula kropparna .
• 6 (Fem eller Sju)
Förflytta kropparna vertikalt över utbildningsytan på så sätt att den
på ytan återstående vätskemängden delokaliseras , och upprepa detta
förfarande för ett ändligt antal segment .

\,

• 7 (Sex)
Återbörda kropparna till sina ursprungspositioner .
Opponenten fortsatte: "Detta eviga rännNu vaknade en av opponenterna till, och
ande fram och åter, och det sanslösa doppanpåpekade att han själv i smyg studerat
det i rännan, som gör ytan randig, både
Skure von Asab när han på rasterna roat sig
innanför och på randen, få.r dina teorier
med att följa sitt arbetsprogram. Opponenatt rämna.". Skure von Asab, som är
ten hade då upptäckt att Skure von Asab
en ganska timid person, hade som tidiunder steg Sex ( 5 eller 7) vid den vertikala
gare påpekats, inte väntat sig någon oppoavtorkningen hela tiden doppade den gula
sition, och förlorade nu efter denna kanonad
svampen i tavelsuddrännan som alltid var
av angrepp inte bara rösten, utan även
full av kritdamm. Därvid blev svampen bemedvetandet. Han började bedövad torka
lagd med det kraftigt vidhäftande dammet,
ren
tavlan han skrivit på, och drog sig
som Skure von Asab sedan glatt spred ut
sedan
tystlitet tillbaka, åtföljd av de facköver tavlan igen. Skure von Asab blev toliga reprensentanterna som j ublande tigade
talt chockad över detta oväntade påhopp,
ut ur lokalen, firande segern över Skure von
och tappade som tur var rösten.
Asabs smutsiga försök till tavelrengörings
teori.
Vi kan dock avslöja att man fortfarande
kan se Skure von Asab framträda. Han
kastar sig ofta fram på rasterna och torkar
tavlan ren efter sitt egenhändigt uppgjorda
protokoll, allt till föreläsarens förtvivlan l
eftersom de ofta inte var klara...
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NYA LOKALER
eller
VI FLYTT INT !!!
Historien om det nya Elektrien eller om
I! , vi flytt så flytt vi int så långt ...

I:

Det planeras på en utbyggnad av vår
älskade Elektrosektion. Om allt går enligt
planerna kommer två nya hus att byggas
; borta vid korvkiosken, vid Lantmäteri (se
, : kartskissen). Husen kommer att vara inflyttningsklara hösten 1987 eller vå.ren 1988.
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Till de nya husen kommer, enligt de
planer som finns idag, följande enheter att
flytta.
Bergssektionens reprocentral!

E gemensamma delar d v s linjekansliet,
datorerna och verkstaden

ESK (Elektroniksystem konstruktion), detta
ä.r en ny, planerad, professur vid högskolan
Td E (T illämpad Elektronik)

MVT /FTE (Mikrovågsteknik/Fasta till
ståndets elektronik)
El-mät (Elektrisk mätteknik)

TET (Teoretisk elektroteknik)

STFI (Svenska trä.forskningsinstitutet)

Restaurang (med 300 platser) m m m m

Efter det att vissa mstitutioner (se ovan)
har flyttat från Borggården kommer de
kvarvarnade få ett unikt tillfälle att ex
pandera i de ledigblivna lokalerna. Dessu
tom kommer, allt enligt de idag gällande
planera, Datasektionen att få undervis
nings-, forsknings- , och elevlokaler i de då
tömda lokalerna.

I den nu gällande planeringen kommer
det
att byggas två nya hus, men det har
t
avsatts
plats för ytterligare tre hus. Dessa
li :
'; hus kan komma att byggas om det beslu
:1
tas att Elektrosektionen ytterligare skall ex11
panderas i framtiden.
I:

För att utreda frågan bildades 1 våras
en referensgrupp. Med i refere�sgruppen
är Erling Dahlberg, ordf Elsa Osterman,
sekr och Mats Kindahl, elevrepresentant
Bygget av två hus kommer att kosta ca
130 miljoner SEK och utrustningsbehovet
är beräknat till ca 50 miljoner SEK. I den
ena byggnaden ingår då en restaurang och
en hörsal med 1 80 sittplatser
Vad tycker du om detta?

En av mina första tankar är att det
kommer bli svårt att hinna till Tolvan på
raster (inkl lunchen för de som inte kas
tar i sig maten). Kommer Tolvans bety
delse för vår sektion att minska? Detta får
inte ske och måste aktivt motverkas. Vi
måste alltid kämpa för att behålla och v1
dareutveckla. den sektionskänsla som finns
på Vår sektion. En lösning på transport
problemen kan vara att införa duty-cycles
(s k tjänstecyklar).

Vill vi flytta till nya lokaler långt bortom
all redlighet och ryktbarhet? Vad kommer
vi att få i utbyte mot all detta? Byter vi
bort kårens matsalsköer mot nya köer i det
nya huset? Blir vi tvingade att åka med en
tunnelbana tidigare för att komma i tid till
föreläsningarna? ,Kommer vi inte längre att
hinna passera Tolvan för att äta vår dagliga
frukost innan vi stressar iväg till dagens
vedermödor?

Som du ser finns det många frågetecken
att räta ut innan vi kan säga hur framtiden
kommer att se ut för Vår sektion. Om du
vill veta mera eller tycka till om något tag
då kontakt med:
Mats Kindahl, FC eller
Bengt Bergström.
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X- 01, eller ett Drag med pensel
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Foto:1r.edrik Arinell
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van Gogh lär en gång ha sagt: "Hellre en
pensel i vatten än en makrill i olja". Därför
trängdes betraktarna med de gamla mästar
nas goda minne i sitt sinne inför kvällens
vernissage. De ankomna, senare omkomna,
bjöds att inleda aftonen med nyplockade
plommon och tombutelj , att �� många
gånger bytas mot ny i bar, Mera 01.
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De svarta mössorna rekommenderade närvarande alumner att alltid vara slösaktigt I i
med vätskorna.. Med en väldoppad pensel · ·
kan mycket åstadkommas. Mera öl. Beskåda I
bara novisens verk förevisad i gemensam
ram, det första steget mot det stora klivet.
Vid hastig examination förvillande likställd
med någon första tentamen i algebra. Mera,
mera öl.
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Omgående leddes utövandet in på vidare
utsvävningar, flytningar och skapande i olja
(in Ö 1 som tyskarna skulle ha sagt) . Tillfälle
gavs även till som man säger kultiverat eget
förfärdigande på spånig platta. Vilken efter
avslutade kreationer delades i sektioner för
att medföras vid infinit finit återträff. Mera.
öl, då också.
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Men som en distingerad äldre represen
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tant med tant uttryckte det: "Bara öl?".
SY,ar: Bara öl! Mera öl. Skulle måhända
"01" -kreativitet ej vara. till fullo.
Intrycken av konsthistoria förstärktes li
kaså. av samtida musik historia. Betrak
tande vältrakterade, vältrakterande bleck
och trätugg musciserade SMUSK på. OSQådi'irpas str.ä,n'!a
öl.
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Sjysst päls!
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Fyllhu�dar? \

Tack för ett trevligt X-Öl; Bakom ölen:

Peter Chudi
�
Stefan Ostlund
1
J._ven Hå.�an Olsson
�nders Osterberg
,: I ..Bengt Åke Karlsson
I �an Arner
1
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E-81
E-8 1
E-80
E-80
E-79
E-79

1.nders Malmqvist
Kjell Paulsson
Leif Bentell
_.,iars Gillner
�onas Mattesson

Vid ölen:

E-81
E-80
E-80
E-80
E-79
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FORSKNINGSINGENJOR
till ELMÄT
Vi behöver anställa en ny medarbetare med uppgifter
som till en början främst kommer att beröra dator
tillämpningar inom undervisning, forskning och utveck
ling. I första hand är vi intresserade av en nyu texamine
rad civilingenjör för heltidsanställning men kan också
tänka oss en nästan färdig teknolog för deltidsanställn1ng.
Som Du väl vet är Institutionen för Elektrisk mät
teknik en praktiskt inriktad institution med verksamhet
knuten till såväl andra institutioner inom KTH som till
olika industrier. Vår verksamhet är därför av tvärve
tenskaplig och delvis utåtriktad karaktär. En anställ
ning som forskningsingenjör vid institutionen har ofta
visat sig vara en bra språngbräda till kvalificerade jobb
i industrin. Om Du tror Dig vara intresserad av att
komma med i vårt institutionsteam, så hör av Dig till
undertecknad.
Stockholm den 24 september 1985

Dag Björ1döf
Prefekt
I',
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Jag har till min fasa upptäckt att inte
bara nOllan utan även högt vördade Osquar
o Osqulda inte har en aning om vad Elektro
Flyers är. Så jag som lagledare tar på mig
den biten och informerar om lagets existens.
Vi kastar alltså Dart, just det en av de
Kongliga sporterna.
Varje år ordnas också kåridrottens pärla
Teknis-mästerskapen i Dart som vi givet
vis satsar "hårt" på att inte förlora. Laget
spelar i DIV 3 västra och säsongsupptakten
har gått MYCKET bra för Elektro Flyers.
Klubben bildades 1978 av ett gäng entu
siastiska teknologer som vi tyvärr inte kom
mer ihåg namnen på. De fick då starta i
DIV 3 västra med en gång, och har sedan
dess legat kvar där i alla år. Nu mer finns
det också en DIV 4 som man kan halka
ned 1, men aldrig Elektro Flyers. Match
erna spelas bäst av 9 del-matcher ev 10 del
matcher

.i

I

Laget består för närvarande av:
U L F LEWANDER
RO BERT KÄL LMAN
H OLGER N ORDSTRÖM
MATS PALERIUS
HENRIK MALMSTRÖM
PER AH LQVIST
AN DERS ÖSTERBERG
N ISSE RYDBLOM
ÅKE H O H L

I
'

I

)

Den 10:e del-matchen spelas endast om
det står 5-4 till endera laget, just för att det
skall kunna bli oavgjorda matcher. Varje
del-match spelas bäst av 5 set där seten går
från 501 och ner mot noll med en dubbel
som utgång.

Elektro Flyers söker 2 nybakade ettor
(Helst tjejer). Huvudsaken är ett intresse
att kasta pil, dricka lite öl och att skratta
när medspelarna missar.
Intresserade kontaktar (Ulf Lewander),
som oftast finns i 12:an på rasterna och
tentorna.
Elektro Flyers Tavlornas mästare:
Eder lagledare " tripp el-Ettan"

E-84 (Lagledare)
E-84
E-83
E-83
E-83
E-80
E-80 (Elektros sektionsordförande)
E-79
E-77
��====·-
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• alla 10m 1tädar eher eig i tolvan

RIS tlll

• alla De 10m ger bidrag till Emiaaionen

• PR för pytten

•

CbarloUe för kexen

• alla som inte städar efter sig i tolvan
• alla De som inte ger bidrag till Emia·
sionen
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Vi på � Radio
ah) Televerket

anställer inga nOllOr
..

•

Däremot du som har examen på g.
Kom upp och " ljug" lite vid baren i kröken under ARMADA.
Trista exjobb har vi ont om.

� TeleverkeJ

�Radio

Kontakta:

Lars-Åke. Nöjd 08/713 4714 eller
Nils Tullbrink 08/713 4945
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Magnus Lundgren
Körsbärsvägen 9-111
114 23 Stockholm
08-153466
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tryckfelsnisse:
Per Johan Ohlsson
Körsbärsvägen 4c-236
114 23 Stockholm
08-152378
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Det ryktas
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Helge Stenström
Körsbärsvägen 4b-224
114 23 Stockholm
08-165855
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att det spelar ingen roll om man Suger eller
Klämmer saken , slutsatsen blir alltid den
samma ! Hört på skolan

att Anna inte var ensam i hösta.eken "Vi var
flera"

att somliga kommer bakfulla till enskilda
tentor

att tjugofemöre3ingenjören protesterar

att Franz Cech söker svarta hål i tavlan

att cccccccccccc dementerar att premiären
för henne skulle ha varit i en höstack

att trummisar och flöjtister ligger i fas

att Ordf:s skor möglar

att en fysiker snart kommer att doktorera
tavelsuddningsteknik

på insidan av låren

att det införts P-förbud i tolvan

att det städas för taskigt i tolvan

att DKS äter bananer

att man har hört P-lisor utfråga. lokalvården
om bortstädade vespor
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att Åsa är svår på litern
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att Anne-Lie inte har någon respekt för
å· ldre

�I
' _

i,

oP P \

�\

Öl>-.l
ij.e\ \

"'----.,..· · - ��-. -:::--�.·:�. �-�-:-:�·--�::.:.:;;-..:;;;:;-�==\00-.. --· · -· ·- · ---·-:· - ::-·-_-:-:·-· - -·
'3,

......._

..,,/

il
. !!
: 1,
P.

att Ofvrig vill bli tagen först

att det är vist ordnat här i världen (åtmin·
stone då GP var liten)
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