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Höstvärme!
Så vill vi att ni ska se
Emissionen; som
en glädjespri
dare som ger
värme långt
efter att som
maren
släppt sitt
grepp om
oss. An väg
rar jag tap
pert att gå över
till långbyxor.
Det är ju trots
allt inte så kallt.
Här kommer ett fräscht höst
nummer. Det känns kanske lite prop
pat med information men vi hoppas
att informationen ska vara så intres
sant att ni läser allt i alla fall. Dess
utom finns en massa roliga och
allmänbildande saker att läsa om;
Esquadern, fallskärmshoppning och
SOS alarmering för att bara nämna
några.
Ni får inte lägga ifrån er nr 4-97 utan
att ha läst vårt Colatest. Självklart är
det ett blindtest eftersom det är ett
sådant kontroversiellt ämne. Läs och
tyck!

EderCHE Eva

sos 112

När detgälle ,4
livet!

Skepp Ohojl
Elektrosektionen sid. 7
härjar i skärgården
igen!

12 veckorz

SNO rapporterar �m
nya praktikregler för
oss på Elektero.

SMusK
Jolt eller Tab?
Vilken smakar värst?,
Emissionen testar Col<J>

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till
för att täcka sektionens verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt material skall vara redaktio
nen tillhanda senast på dagen för· rilanusstopp. Lägg
textfilen i ditt Public directory och skicka ett mail till
oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket
du gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi
gör så som duskulle vilja men goda ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i insänt
material (lägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot
en text på Mac-disk.

I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack
i Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, eller till
någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på något vis garantera att inläm
nat material återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen
ansvar för.
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Ordf. för ord
Hej! Jag hoppas att ni alla har
haft en underbar sommarle
dighet med massor av sol, bad,
grillkvällar och annat som hör
sommaren till.
TYVÄRR TYCKER VI nog alla att
lovet är alltför kort men i år känns det
ändå lite lättare då nästan ingenting
har regnat bort. Jag vill hälsa alla 241
nyantagna ettor och de trettiotal treor
från Västerås välkomna till livet här
på teknis och på Elektrosektionen.
Hoppas att ni tycker nOllningen har
varit trevlig med glada faddrar, trev
liga fester och att ni har lärt känna lite
nya vänner. Ni kommer att upptäcka
att det finns många roliga saker att
göra även efter nOllningen förutom att
studera, som man dock bör göra kon
tinuerligt.

Vad är Elektrosektionen?
Det enklaste sättet att förklara vad
Elektrosektionen är, är att berätta vad
vi håller på med. Vi har en sektionslo
kal som heter 12:an som är en naturlig
samlingsplats för E-teknologer. Där
finns det möjlighet att köpa bullar,
kaffe, godis, läsk och även någon nyt
tig frukt från källeriet - sektionens
navelstrång. Källeriet tycker inte om
när folk försöker spara studiemedels
pengarna genom att ta något utan att
betala.

Förbättringar i 12:an
Tolveriet är de som ser till att 12:an
hålls i sådant skick att Osquar och
Osqulda trivs i vår sektionslokal.
Under sommaren har det målats och
fixats en hel del i Vextrummet. Det har
satts upp nya lampor i det numera
blåa innertaket och det liknar lite en
stjärnhimmel. Nya trevliga ljusa möb
ler införskaffades i våras med hjälp av
Ericsson Radio Access istället för de
hemska blåa stolarna från Sing-Sing!
Jag vill tacka tolveriet för allt arbete de
har lagt ner, starkt jobbat!
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Programrådets verksamhet
Programrådet, PR, har hand om den
sociala biten, festverksamheten. De ser
till att kranarna i baren aldrig sinar
och att det ordnas nOllegasque samt en
högtidlig Vårbal, tillika Elektrosektio
nens nyårsbal, för att ta några exem
pel.

Studienämnden
Den viktigaste uppgiften för Elektro
sektionen är att bevaka och utveckla
vår utbildning. Vi går här för att få en
gedigen grund att stå på inför vårt
arbetsliv som civilingenjörer. Elektro
sektionens studienämnd är det organ
där frågor som rör vår utbildning dis
kuteras. Här finns det möjlighet att
komma med synpunkter och påverka
kurser, föreläsare och assistenter. Ta
vara på den möjligheten!

Andra aktiviteter
Ovanstående fyra områden är några
exempel på vad Elektrosektionen hål
ler på med. De finns många andra
saker vi gör exempelvis spex, student
orkester, ELAB, studieresor, arbets
marknad, internationella kontakter,
idrott, skidresor, tidning och segling.
Gemensamt för alla dessa olika aktivi
teter är att det utförs helt ideellt, från
källarnisse till ordförande, av E-tekno
loger. Hur det kommer sig att över
hundra stycken ställer upp och enga
gerar sig i sektionen vet jag inte. Men
en förklaring kan vara att det är väl
digt roligt och att man träffar många
människor. Ungefär på det här sättet
har Elektrosektionen fungerat i över
87 år! Människorna kommer och går aktiviteterna består!

SM
Elektrosektionens högsta beslutande
organ är sektionsmötet som hålls fyra
gånger per år. Den 6 oktober kl. 17:15 i
12:an är det dags för höstens första

Allas vår favoritordförande Folke

Sektionsmöte, SM. Jag hoppas att vi
kan klubba igenom några av alla de
bordlagda revisionsberättelser. Det
ska väljas en ny valberedning samt
budgetberedning på mötet förutom
behandling av inkomna motioner.
Motionsstopp är den 1 oktober.
Undertecknad hoppas att vi, den här
gången, slipper konkurrensen från
den tredje avgörande finalmatchen i
hockey-VM och kan koncentrera oss
på vad vi beslutar.

Till sist...
Slutligen vill jag önska alla och i syn
nerhet de nyantagna lycka till med
studierna i höst. Jag har lovat mig
själv att vara lite mer seriös och för
söka hänga med i kurserna från bör
jan. Den som lever får se om jag lyckas
med min ambition, men nu är det
pubrunda som gäller...
Lev väl!

Folke Anger
Ordförande för
Konglig Elektrosektionen
eordf@e.kth.se
070 - 564 72 93
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SNO har ordet

Sedan Kungliga Tek
niska högskolan grun
dades har lärare och
teknologer fört en
ständig
diskussion,
ibland dispyt, om kur
kvalitet,
sernas
utformning och exis
tensberättigande.
ALLT EFTERSOM skolan
har växt, har svårigheterna
ökat för den gemene tekno
logen att föra fram sin åsikt.
För att ingens synpunkter
och kritik skulle försvinna i
mängden bildades Elektro
sektionens
studienämnd
ESN som en meg<J.fon för
Elektros medlemmar.
Dagens ESN är ett mångfa
scetterat organ, där dess
funktionärer verkar inom
olika områden, t.ex. utvär
dering av kurser, represen
i
viktiga
tanter
institutioner, folk i EIT:s led
ning och kockar på ESN
möten. Det senare (möterna
alltså) förekommer tre till
fyra gånger per termin och
är ett kvällsmöte (från kl.
17.17 till ungefär 20.00) där
utbildnings- och studiesoci
ala frågor behandlas.
Mötet, där alla är välkomna,
har beslutsrätt i Elektrosek
tionens åsikter rörande
utbildning och studiemiljö,
så att vara där är ett
utmärkt sätt att hålla sig
ajour med det senaste.

Elektros
12 veckors praktik gäller alla

MÅNGA HAR HAFT det
svårt att få ihop 17 veckor
praktik i dessa dagar med
hög arbetslöshet. Detta har
nu KTH centralt uppmärk
sammat och går nu ut med
nya direktiv till fakultetern
Givetvis gäller reglerna c97:orna, men glädjande nog
får 'även äldre €-teknologer
en släng av sleven, ja fak
tiskt hela grötskålen. 12veckorsreglema kommer

kanslipersonal och tekno
logrepresentanter.

Kravet på viss miljöpraktik
och viss ingenjörsmässig
praktik försvinner och
ersätts med kravet att
"praktiken ska utföras i
befattningar med arbets
uppgifter inom det elektro
tekniska området". Exakt
vad som menas med 'elek
trotekniska' kommer att
arbetas fram gemensamt av

Tidigare godkänd eller kva
lificerande praktik kommer
att kunna tillgodoräknas,
oavsett form av praktik
(miljö eller ingenjör alltså).
För vidare information hän
visas den intresserade till
studievägledningen
eller
nästkommande ESN-möte,
där ämnet kommer att
behandlas.

Rena lotteriet i kursnämnderna
I SINA FÖRSÖK att locka
de svårflörtade €-teknolo
gerna till kursnämnder
(KN), tar ESN till nya dras
tiska metoder, det senaste i
form av ett lotteri. Sedan
tidigare gäller att kurs
nämndsdeltagarna erhåller,
förutom ära, berömmelse
och sina kamraters odelade
beundran, det material som
institutionerna
själva
trycker och säljer till kur
serna.
Tyvärr faller ödets lott olika.
för olika kurser, värdet på
kursbunten varierar mellan
10 och 300 kr. För att balan
sera denna ojämvikt något
har ESN, med EITs goda
minne, infört ett lotteri där
den kursriämnd som blir
klar med sitt uppdrag får en
grupplott. En gång per år,
sannolil<t i period fyra, dras
lotteriet och vinnargruppen
får dela på 5000 kr.

ESN utgör en stor del av
verksamhet,
sektionens
över 30 funktionärer plus
alla medverkande i kurs
nämnder, och dess versam
het berör alla som går 180- ESNs ordförande säger att
han hoppas att villiga aspi
poängs elektrotekniklinjen.
ranter till KN gör det för sin
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att gälla för alla, oavsett
inskrivningsår.

vilja att påverka utbild
ningen och att de ser lotte
riet och kursmaterialet som
en trevlig bonus, inte
tvärtom. "Det är lite sorgligt
att se hur många på Elektro
saknar engagemang och
överlåter allt arbete på ett
fåtal, som sliter ut sig i den
kamp för en bättre utbild
ning som gynnar alla. Är vi
många som delar på arbetet,
blir bördan för var och en
lätt att bära", förklarar ord
föranden vidare och poäng
terar att arbetet i KN
begränsar sig till 3-4 timmar
under hela kursens gång.
Om du är intresserad att gå
med i en kursnämnd, kon
takta följande personer:
Kurser i ettan och tvåan:
Gustav Ericsson (e96_ger)
eller
Tomas
Nilsson
(e96_tni)
Kurser i trean: Fredrik Gal
schiödt (e95Jga)
Kurser i fyran: Peter
Andersson (sno)

Nu är de 241
ÅRETS NYANTAGNA tek
nologer är ovanligt få i år,
mycket tack vare framförd
kritik från teknologer av
tidigare årgångar, där anta
let antagna varit betydligt
högre. Störst var c-96:orna
med 297 antagna vid
inskrivningen, vilket orska
kade svår platsbrist både
vid
föreläsningar
och
övningar. I år är det annor
lunda. Fakultet EIT (de som
bestämmer över
och €
programmet) beslutade att
endast 260 skulle tas in,
samt att inga reservplatser
skulle erbjudas.

ö-

Resultatet blev, efter visst
svinn första två veckorna,
241 inskrivna och de högsta
antagningsbetygen
till
Elektro på mycket länge.
Det var 2,2 sökande per
plats och betyggränsen låg
på 4,5 enligt det gamla
betygssystemet. Lycka till,
c-97:or, önskar vi på ESN
nytt.
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StudieNytt
Funktionärsannonser
ESN söker intresse
rade till posten supp
leant-TRIIS
i
institutionen EKC.

TRIIS STÅR FÖR Teknolo
gRepresentant I Institu
tionsStyrelsen och som
suppleant ska du bistå den
ordinarie ledarmoten i hans
arbete att representera tek
nologernas åsikter i institu
tionsfrågor, t.ex. budget

och utformning av kurserna
EKC håller.

EKC (Elkraftcentrum) har
hand om utbildningen i och
forskningen inom elkraft
och industriella styrsystem.
Detta är en relativt enkel
och lätt post att inneha, men
viktig då du ska hjälpa den
ordinarie i beslut och fung
era som ersättare vid de till
då
fällen
han
är
frånvarande. Du är helst en

person som går, eller tänker
gå, kurser inom just elkraft,
men det är inget krav. Du
gillar att engagera dig och
kommer gärna på ESN
möten. Kontakta Peter
Andersson (sno@e.kth.se)
för vidare information.

Suppleant i DSV. Som
suppleantposten i EKC,
men här gäller det institu
tionen Data & Systemveten
skap. Sök, sök.

SNO ryter till - Examinera alternativare!
TROTS REKTORNS upp
maningar till institutio
nerna, både skriftligen och
ekonomiskt, är tentamen
alltjämt den överlägset van
ligaste examinationsformen
på Elektro. För att minska
antalet tentor gynnar det
nya betalsystemet till insti
tutionerna för kurser andra
former av poänggivande
moment i kurserna, t.ex.
laborationer och projekt.
Detta har man nappat på
och vi teknologer får allt
mer inlämningsuppgifter
och datorlabbar instoppat i
kurserna, MEN tentorna
finns likväl kvar!
Under basblocket (första 2
1/2 åren) läser
21 kurser,
varav 20 har tentor; undan
taget är teknikinformation. I
de rekommenderade inrikt
ningarna för våren i trean
och hela fyran finns 32 kur
ser, tre utan tenta (fast en
vill gärna ha).

c

Denna form av utbildning
skapar civilingenjörer som

likförbannat (ursäkta svor
domen) all tonvikt på en
slutlig tentamen. Om nu
ändå känns så våldsamt
viktigt att kursen har ett
prov, så finns det alternativ
till en slutlig, stor, avgö
rande tentamen.

Allas vår SNO i festartagen

är ovana vid arbete i grupp,
projektuppgifter och rap
portskrivning, en stor svag
het när de väl kommer ut i
den bistra verkligheten,
bortom teknis.

Ett förslag på alternativ är
att man skriver labrapport
över erhållna resultat och
slutsatser, mycket ovanligt
på elektros kurser, men väl
så nyttigt; man måste tänka
igenom vad man egentli
gen har gjort på labben.

Givetvis ska sådana och lik
nande uppgifter belönas
med kurspoäng, inte bara
med en bock i pärmen och

Varför inte ha tre småtentor
under kursens gång, där
varje del testar det som
behandlats fram till provda
tum. Den exakta utform
ningen låter jag vara osagd,
men jag tror att detta skulle
förmå oss elever att studera
med kontinuerligt under
kursens gång, istället för
som nu när man spar allt till
tentaveckorna, vilket ofta
är mer än man klarar av.

Schizofren
Här följ er en kort
intervju av vice-SNO,
Magnus
Almkvist,
genomförd av emit
teur Magnus Alm
kvist:

-Jaha, vice-SNO, det låter
det... men vad gör du,
egentligen?
-Tja, mest ingenting, men
jag har väldigt roligt och
det är du som betalar!

-Jag!? Vad menar du?

-Äh, glöm det, grabben.
Kom igen när du blivit lite
äldre!

-Men svara på frågan då,
hygglo! Vad sysslar du
med i studienämnden?

-Fan, vilka jobbiga frågor
du ställer. Fråga någon
annan... SNO t.e:x. Jag har
ingen aning!

-Aaa, men du kan väl inte
vara vice-SNO utan att
veta vad du skall göra.

-OK då, bara oss emellan!
Jag ska bistå SNO i hans
arbete i studienämnden.

Magnus Almkvist,
emitteur och
vice-SNO

Detta är en fråga som stötts
och blötts i många år, men
jag ska fortsätta att bråka på
institutionerna och jag hop
pas på er hjälp att formulera
argument mot och alterna
tiv till tentorna.

Tack på förhand,
Peter Andersson SNO

Herr Almkvist, vSNO.
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King of the Boogie

John Lee Hooker - Bluesens
skrovlige ålderman
John Lee Hooker var en av
efterkrigsbluese�s portalfigu
rer och är än idag en viktig
representant för ''The men
who made the music", frontfi
gurerna inom bluesens utveck
ling.
HISTORIEN OM John Lee Hooker tar sin
början lite efter olympiaden i Stock
holm. Uppgifterna om hans födelse
datum varierar mellan 22 augusti 1915
och 17 augusti 1920. Platsen för föd
seln är dock densamma: Clarksdale,
Mississippi. Hans far var baptistpas
tor, så John Lees första kontakter med
musik var genom P1?almer och "spiri
tuals".

I begynnelsen
När Hooker fortfarande var en liten
pojke, separerade hans föräldrar. John
Lee fick därefter en styvfar, Will
Moore, som adopterade honom och
lärde honom allt han kunde om blues
gitarr. Det är också därifrån som Hoo
kers mycket karakteristiska spelstil
kommer.
Då han var 12, spelade John Lee med
sin styvfar på olika lokala tillställ
ningar. Hookers dåtida idol var en
nästan 10 år äldre bluesgitarrist,
Aaron Thibeaux "T-Bone" Walker.
Hooker själv sade i en intervju 1993:

".. .I used to follow him around like a little
puppyfollowing his mama. ".

/ohn Lee Hooker, omslaget till hans skiva Mr. Lucky (Den är kanon! förf.anm.)
Fem år senare gjorde han sin första
skiva, Boogie Chillen. Den rönte viss
uppskattning och gradvis ökade hans
berömmelse. 1951 kunde han sluta sitt
arbete på Chrysler. Han hade då fått
en miljonsäljande hit med I'm In The

Mood.

Hooker fortsatte att producera blu I'm
In The Moodes, men hans nästa större
När John Lee var 14, försökte han ta hit kom inte förrän 1961 med Boom
värvning. Han blev stationerad i Boom. I mitten av 60-talet blev Hooker
Detroit. Efter tre månader kom militä en av de första Deitablues-männen
ren på hur pass ung han var, och · som spelade tillsammans med brit
skickade hem honom igen. Han blev tiska rockband under den s.k. blues
dock inte kvar där särskilt länge. Han boomen. Det första band han
flyttade först till Memphis, sedan till samarbetade med hette The Ground
Cincinnati och slutligen till Detroit. hogs (Deras gitarrist Tony MacPhee kan
Han hade då hunnit bli 26 år.
spela riktigt bra. förf.anm.).

Värvning och flytt
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Sedan dess har Hooker fortsatt att
sprida sitt budskap. 1980 valdes han
in i Blues Foundation's Hall of Fame,
1990 i Rock'n'Roll Hall of Fame. Han
fick 1990 en Grammy för sin duett
med Bonnie Raitt på I'm In The Mood.
Han har i år givit ut skivan Don't Look
Back, så han är i högsta grad "alive
and kicking".

Ulf Wallentin, E-93
Denna artikel täcker på intet sätt in
"hela John Lee Hooker" . Det finns ett
antal sidor om honom på Internet. Om
Du är intresserad rekommenderar jag
att söka efter John Lee Hooker på Alta
Vista. Där finns säkert mer.
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vågor i håret och vatten i knäna.
Båten bokad, pastamiddagarna
planerade, bolaget besökt och
skepparkavaj en struken. Det
var dags att äntligen kasta loss
och se fram emot en vecka i
skärgården, kort sagt Esqua
dern stod för dörren.
Vi begav oss till Saltsjöbaden för att
mönstra på vår hyrda båt Bländvit,
lång och graciös låg hon där i solske
net denna Swede 38 med namnet
Elina.
Då vi kliver ombord hamnar vi mitt i
en het och aggressiv disskusion mel
lan förra hyresgästerna och ägaren. Då
vi endast fick uppleva slutet av den
var det svårt att förstå allt men det var
något i stil med att: A hyr båt av B för
medlad av C. B's båt visar sig vara
sönder, A kräver ny båt av C. C fixar
fram D's båt. A godtar D's båt och ger

sig ut på böljan. A är fortfarande irri
terad och hämnas B genom att ha sön
der D's båt... resultatet för vår del blev
att värmaren var kvaddad och vi fick
båten senare än tänkt men vi behöll
humöret och började i stället stuva
vårt pick och pack.

En flytande lekstuga
Då båten var färdigpackad lade vi ut
och satte segel. Under segelsättningen
fick vi erfara hur många olika linor,
spakar, vinchar, tåtar och manicker
båten var utrustad med samt hur svårt
det är att hitta rätt sak vid rätt tillfälle.
En kort stund senare var dock seglen
uppe och vi tog sikte mot Säck, den
första natthamnen.
Det gick inte många minuters segling
innan sju klåfingriga herrar ledda av
Magnus gick lös på båtens elektro
niska utrustning. Det började med log-

gen, sedan satt ekolodet nära till
hands och GPS:en och rundradion och
VHF:en och... Det peps, blinkades,
programmerades
waypoints,
omvandlades från fot till meter, kali
brerades, blittades och blottades och
banne mig om inte Fredrik fick ett
extraliv och tre energisvampar på
GPS:en.

Kvällens Konrad
Strax efter skymmningen kom v1 1
hamn vi hälsade på de Esquaderbåtar
som redan låg förtöjda. Vi inmundi
gade en välkomstdrink ombord hos
staben samt kvitterade ut bl.a. varsin
T-shirt vars tryck vi ej kommenterar
vidare än att stavning är väldigt luriga
grejor. Dagen hade varit lång och kud�· ·
den lockade men vem skulle sova var.
Det fanns sex ordentliga kojplatser
samt en outsider. Denna sjunde säng
var en med linor uppspänd vånings
koj placerad ovanför en av de andra
sängarna. Problemet där uppe var att
linorna rejält krånglade till i och
urstigning medan haken där nere var
kombinationen hållfastheten, kamra
tens vikt och fallhöjden. Vi kom fram
till att den övre kojen i vanliga fall
måste vara bebodd av båtägarens sex
åriga son Konrad. (Denne Konrad har
för övrigt sitt namn målat längst ner
på kölen sedan han hjälpte pappa med
bottenfärgen i våras.) I rättvisans
namn lottade vi kojplatserna varje
kväll. Otursnisse den förta natten och
därmed "kvällens Konrad" blev, läg
ligt nog den längste av oss alla, Mar
tin. Han riskerade inte sömnen i
övershlafen utan lade sig att sova på
durken i stället.

Satan, sa Stefan, segelbåten
sönder!
Fjärden ligger blank som ett nybonat golv...

Vinden hade vaknat och solen var
uppstigen när vi kravlade oss upp till

7

Sol vind och vatten.

Kappseglande Carerra med pyspunka på spinnackern. Tävlingen sedemera vunnen av
Runda Hulda.

träffanden att man framstår som
någon helt annan en den man är. I
kyrkviken på Möja slumpade det sig
som att vi framstod som de mest
väderbitna och rutinerade havskapp
seglarna på den här sidan Golfström
men. Eftersom det var tidigt på
sommaren var det bara, förutom vi
teknologer, de riktiga entusiasrena
som befolkade vikarna. Per definition
har entusiasten semester när ingen
annan har det, tar oavsett väderlek ett
morgondopp som han njuter av samt
seglar en liten och obekväm båt. Med
andra ord hade vi den största och raci
gaste båten i viken. Lågvattnet och
vårt djupgående gjorde att vi inte kom
riktigt ända in till bryggan utan stan
nade en dryg meter ut. Vi fick också
sänka våra fendrar så de bättre pas
sade entusiasternas relingshöjd. Nu

skepparmötet klockan 9:00 nästa dag. en strålande
Stora Nassa var kvällens mål. Frukost utsikt
över
inmundigades och vi lämnade ham den
solnen för motor Gärngenuan). Hiss dränkta fjär
ningen av storseglet gick väldigt trögt, den. En mås
ingen fara tänkte vi, det är bara att flyger
förbi
införa en mer offensiv och bestämd under mig och
taktik, med andra ord lade vi mer de
andra
kraft bakom vinschningen. Seglet steg esquaderbå
en centimeter. Vinscharen svettades en tarna
glider
centiliter. Citat som "ta i mer", "fiol fram på vatt
sträng" och "ska det gå så här trögt?" net. Verklighe
hördes. "Stop!" ropar Magnus då han ten visade sig
ser att något som lossnat från riggen stämma över
trillar ner i vattnet bredvid båten och ens med våra
den
sjunker. Fjorton ögon letar men hittar teorier
inget som saknas i riggen men miss här
gången,
tankarna riktas mot att storfallet trils det var en
kas i masttoppen. Vi tog ner storen blocktrissa
och våra teorier stärktes när den wire som gått sön
som fallet utgör påminnde om en der. Jag blev
okammad taggtråd. I jakt på felet fin nerfirad och vi
ner vi att enda sättet att säkra bevis är hissade i stäl
att låta någon besöka olycksplatsen. let storen i den
Undertecknad blir framröstad med lina jag hängt
siffrorna sex mot ett. Jag vände upp i. Problemlösochner på min flytväst med inbyggd . ning på hög
livsele och krängde på mig den likt en nivå (sedär blöja, en lina krokades i och jag gick en ordvits).
till väders. Då människans chimpan
slika instinkter mattats genom årh.i Seglargu
sendena (de klättrade för övrigt aldrig
dar i Kyrk
i aluminiumträd) hjälpte mina kamra
ter till att vinscha upp mig. Halvvägs viken
upp krokar skjortan i något och går Ibland gör en
sönder men väl uppe i toppen bjuds rad sammanStefan styr djärvt till havs medan besättningen tar skydd i ruffen.
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var vår båt i deras ögon inte bara stor
utan gigantisk. De tisslade och tass
lade och pekade. När vi var på väg
iland för att handla kunde de inte
hålla sig längre utan sa:

-Vilken båt ni har, ni
kappsglar med den där
också va?

ha en tröja med "Whitbread round the
world race"-tryck på magen. Per hop
pade ombord och vi seglade därifrån,
inte till de sju haven som dom skulle
gissat, utan mot det mindre exotiska
Waxholrn.

En vecka med konstant solsken,
behagliga vindstyrkor, blodröda sol
nedgångar och kalla bad var slut. Det
var dags att skura och lämna tillbaks
båten, nu var det Konrads tur att
segla.

Vi svarade något i stil
med:

-Det är inte vår båt men
ägaren kappseglar en del,
båten har kört Gotland
runtfyra gånger och kapp
seglat över atlanten, ja
hon har varit runt hela
jorden faktiskt. (Vilket
alltihop är sant.)

Nu slumpade det sig så
att entusiasterna inte
hörde första delen av
repliken och fick den
uppfattningen att vi
stått för alla bravader.
"Wow, de som verkar
så unga", tänkte de när
vi försvann till affären.
Vi kom tillbaka med
matkassar och hoppade
stiligt den där metern Efter segling, sillmiddag, regattaprisutdelning och salutering (innuti en papplåda) drog Byttner igång
mellan brygga och båt, med rörelsesångerna.Se vad engagerade alla är.
hela tiden under upp
sikt av våra båtgrannar.
Fru Fortuna hade sett
till att Per hittat en ledig
telefonkiosk iland och
därför var lite på efter
kälken. Vi andra fick en
minut över så vi sa till
varandra att vi kunde
kroka i "babords check
stay", något som entusi
asterna hörde men inte
hade ·den blekaste om
vad
det
betydde,
knappt vi heller men vi
visste i alla fall var den
skulle sitta. En man
klättrade_ upp i masten
och fixade det hela, när
han tittade ner såg han
en rad ansikten med
tappade hakor iaktta
honom. "Vilka grab
bar", lös i deras ögon.
Till råga på allt såg jag
att de såg att jag råkade Mannen i tropikhatt smög sig målmedvetet på de tre männen på klippan.
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Nedåt vi falla ...
••

FALLSKARMSHOPPNING
Tänk dig känslan att sväva
fritt, att flyga som en fågel.
Någon sa: Att säga att flyga i
flygplan för att flyga är som att
kalla att åka båt för att simma.

att hoppa idag är det "konventio
nella", med magen nedåt (se bild 1).

Detta stämmer med den filosofi som
en fallskärmshoppare utövar sin sport
med. När man har lämnat flygplanet
efter en "flyg"tur upp på 4000 m kän
ner man en total frihet, man gör precis
som man vill tills man drar fallskär
men. Tänk att kunna slå fem (5) bakåt
volter för att sedan slå 10 framåtvolter
och efter det ligga helt stilla och titta
på utsikten. Det är den känslan · som
gör att så många börjar och fortsätter
att hoppa.
Jag hoppar fallskärm i AROS falsk
ärmsklubb som håller till i Västerås.
Där finns ca. 200 aktiva hoppare som
tillsammans varje. år gör omkring
10.000 hopp per år: Vi hoppar ur ett
flygplan som heter Otter (även kallad
SingleOtter) vilken kan lyfta upp till

Andra hoppstilar är: freestyle, där
man gör framlänges/baklängesvolter,
gör en "standup" dvs faller stående
och andra liknande poser. Sittflyg
ning, i vilken man flyger sittande.
Man gör även här formationer men
man har inte kommit lika långt i
utvecklingen (det är en relativt ny
gren) och man brukar inte hoppa fler
än 8 tillsammans. Headdown, där
man som namnet antyder flyger med
huvudet nedåt, även detta är en ny
gren och men brukar inte vara fler än
4:a (i alla fall inte i Sverige). Bild 2 är
en bild på några som håller på med en
kalottformation, man flyger sina fall-

Bild 2 . En stack över Johannisberg.
Man brukar då göra olika formationer
där den flest känner igen nog är en
"ring" vilken kallas stjärna (benen
som sticker ut gör att den mer liknar
en stjärna än en ring). På bild 1 är det

Bild 3. Lattjolajbans över Jo-berg.
skärmar och bildar t.ex. en stack (som
på bilden) eller någon annan forma
tion. På bild 3 ser ni två stycken som
just har hoppat av våran Otter och
mest leker.

Bild 1. En formation över Johannisberg i Västerås.
18 hoppare upp på 4000 m för att
sedan endast följas ned av piloten. Vi
har även en Cessna 182 som tar 4 hoppare till 3000 m.
De flesta som hoppar fallskärm är ute
efter det fria fallet, dvs från det att
man hoppar av till det att man drar
fallskärmen. Under den minut som
det tar att falla från 4000 m tills det att
man drar fallskärmen kan man göra
många konster. Det vanligaste sättet

en 9-manna där 5 personer i mitten
har bildat en stjärna och de fyra andra
tar bengrepp på de i mitten. Antalet
personer som hoppar · tillsammans
varierar med allt från två till 300 (Väl
digt ovanligt, detta var det senaste
världsrekordförsöket i vilken 297 per
soner hade sina grepp. Nordiskt
rekord är en 100-manna som sattes i
Finland i somras) där upp till 16 är
normalt.

Som ni märker kan man göra oerhört
mycket olika saker i luften, fallandes
eller hängandes under fallskärmen.
Om ni vill börja med fallskärmshopp
ning eller bara har en del frågor så kan
ni maila mig på e96_jol eller till Lena
Lindgren på e96_lli eller ringa till fall
skärmsklubben AROS på 021-12 16 66.
Om det är många som är intresserade
kan det ordnas en kurs för endast
elektrostuderande.
(Foto: Tony Berglund)
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Information från
studievägledningen
STUDIEVÄGLEDNINGEN
HITTAR DU PÅ FJÄRDE
VÅNINGEN PÅ OSQULDAS
VÄG 10.
Expeditionen har öppet måndag till
fredag kl 12.00-15.00. Du kan träffa oss
på andra tider också, efter överens
kommelse. Telefontiden är mellan kl
13.00 - 16.00 och telefonnumret till
expeditionen är 790 84 87.

STUDIEVÄGLEDNINGEN
BESTÅR AV:
dels tre heltidsanställda studievägle�
dare

--.:]

sakerna är att studierna är självstän
diga, så du får lära dig att läsa på egen
hand. Det är också viktigt att du lär
känna dina egna förutsättningar, och
kommer underfund med hur du ska
organisera dina studier.
Allt ska samsas med studierna; vän
ner, familj och övriga intressen, vilket
leder till att du måste skapa nya och
fungerande vanor, speciellt om det är
ditt första år på KTH.
Ett gott råd är: Låt bli att arbeta vid
sidan om tills du vett hur tidskrä
vande det är för just dig att läsa här, se
med andra ord till att få en bra start!
(Eller en bra fortsättning för dig som
gått här ett tag!)

På studievägledningen finns det alltid
gott om godis.

dels 2 teknologer från Data resp Elek
tro, som är anställda på halvtid.
Kombinationen av teknologer och
utbildade vägledare gör att vi hoppas
och tror att vi kan ge en heltäckande
service åt er studenter.

VAD GÖR VI?
Vi informerar om studiernas upplägg
ning, studiemedel och annat som ror
studierna. Vi hjälper dig också med
studieintyg av olika slag, ex att ansöka
om anstånd med militärtjänstgöring
eller om du vill göra studieuppehåll.

V år viktigaste uppgift är att
vara ett stöd för studenterna
Du kan behöva någon att prata med
om din studiesituation. Självklart har
vi tystnadsplikt. Säkert är att alla
bekymmer påverkar studierna mer
eller mindre, och det är viktigt att för
söka reda ut dem snabbt. Tempot är
högt, och du har ont om tid att fun
dera på vad du ska göra för att
komma tillrätta med problemen. Stu
dievägledningen är till för att hjälpa
dig med det. En av de viktigaste

Z
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DU SKA VETA ATT DU ALLTID ÄR LIKA VÄLKOMMEN
TILL OSS, MED ELLER UTAN FRÅGOR.
. Våra namn och telefonnumer:
Åsa Larsson
studievägledare
tel: 08-790 63 80
email: asal@eit.kth.se

Magnus Nordstrand
utbildningsassistent
tel: 08-790 84 87

Ewa Axelsson
studievägledare
tel: 08-790 90 25
email: ewax@eit.kth.se

Martin Sigurdson
utbildni11gsassistent
tel: 08-790 84 87

Birgitta Beskow
studievägledare/utbildn
. ingssekr. Data
tel: 08-790 91 72
email: birbes@eit.kth.se
email: svlE stvl-e@eit.kth.se
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Goin to Västerås

Gurka

Vi åkte dit för att gasqua och
gasqua fick v·
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Extravagant idolposter, klipp ut och pinna up!

Elektrosektionens glada styrelse: Äsa Lindström, STURE, Malin Blomqvist, Sekreterare, Eva Bojler, Chefsemitteus.
Anders Hasselkvist, AMSE, Per Bengtsson, 12C, Folke Anger, Ordförande, Peter Andersson, SNO, Jan Gugala, Klubbmästare.
Håkan Löfgren, Kassör, Tomas Robertsson, Källarmästare, Erik Hansson, vice Ordförande, Axel Törnlöv, Öfvrig.
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Avslaget

Emissionen kastar

Vilken cola är godast, egentligen? - ett tvisteämne lika kärt
som PC eller Mac.

...----�---�--���

Lärpa: Pepsi Max

Lärpa: Coca
import)

Cola

Classic

(USA

Eder tidning och tillika smaknormal
gav sig ut på gator och torg för att
införskaffa ett brett utbud kolasma
kande läskeblask. Vi gick dock bet på
Apotekarnes cola, något vi djupt
beklagar, men även Stockholm har
sina begränsningar.

Väl tillbaka på redaktionen hälldes
dryckerna upp i plastmuggar endast
märkta med en intetsägande bokstav.
Ingen av de djärva provsmakarna vis
ste vilken mugg som innehöll vad. Ska
det vara ett blindtest så ska det. Sedan
gurglade, luktade, analyserade, lyss
nade, gissade och förvånades vi över
en mugg i taget. Ailt protokoll fördes å
det noggrannaste.

Så nu kära läsare kan ni sluta disku
tera favvocola, vi har gjort jobbet åt er,
här nedanför presenteras sanningen
om innehållet i de färgglada burkarna.
Betygsskalan är den för ändamålet, av
ICAprovkök, rekomenderade tiogra
diga.

Nåja, det kommer fler tåg.

Omdöme: Stark doft, tung sötma,
Polsk Coca Cola?, Diskmedel, Brun
farin, en riktig Björkman, sliskig men
inte söt på riktigt.

Betyg: 0,5

Gissning: Pepsi Max
Lärpa: Jolt Cola

Bättre lycka nästa gång.

Omdöme: Snabb smak, Diracpuls,
luktar mer än den smakar
Betyg: 3

Gissning: inte en Janne
Lärpa: Cherry Cola

Tilläggas skall att vanlig Coca Cola
inte fick vara med i testet (!) av för
redaktionen okända skäl.

Bilen talarför sig själv!

Omdöme: Torr, jordig

Omdöme: Naturlig sötma, stark

Omdöme: Stark lukt, Jan Teigen, den
dåliga smaken sitter ju i och för sig i
ett tag.

Gissning: tveksamt

Gissning: Jolt Cola

Gissning: Cherry Cola

Lärpa: Pepsi Cola

Inte baraför datanördar.

Betyg: 5

Betyg: 6

14

Betyg: 0.0
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Lärpa: GuaranaCola

Lärpa: Pro Long isotonic cola

DOMEN
Alla dessa colasorter och ännu fler
konkurrerar om colamarknaden. Nu
vet ni vad ni ska köpa när ni står i
coladjungeln.
Trots en hård kamp stod JOLT-colan
som en enhällig vinnare till alla data
logers stora nöje. Sist kom Guarana
colan tätt föjld av cherry- och Pro
Long Isotonic-colan När ni går ut i
affärerna för att köpa era veckoranso-

Söt men fimpad ...
Omdöme: Luktar godis, Gelehallon/
Bilar?, smakar tandkräm men inte cola
Betyg: Kvalar ej in på Colaskalan
Gissning: Guarana
Lärpa: Tab X-tra

Den nya svartmögelcolan
Omdöme: Luktar plast, cola-godis
doft, sockervatten, det finns någonting
där - mögelsmak
Betyg: 0.4
Gissning: odefinierad
Lärpa: Pzazz
Omdöme: En smak som inte hör
hemma i cola, smaklös, ordinär, syrlig
eftersmak. Konsum har misslyckats
igen.
Betyg: 4
Gissning: Pepsi

Omdöme: För söt, sockerfri - när ska
de komma på ett sockersubstitut som
smakar bra?
Betyg: void
Gissning: näe

And the winner is...
ner av cola, ta då med den här tid
ningen så att det inte blir fel.
Med tanke på de låga poängen kan
man undra om någon egentligen
vann.

Man skall inte dricka
cola utan Zingo
emissionens testpanel
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'Ifie tfawning oj a ne · ·
'EfeKjosef(tionens Program!l(årf6estår i år av en
samling mästarefrån en svunnen tiaförstärf(t
merf en rfe{ nyaförmågor merf rfe mest sRJftanrfe
6af:grunrfer: 'Ett pargamfa 'Tanq6artenrfra0 Sf(a
paren av rfamturl(gns porrgarrfine0 en :Fafc-k.i XIIerister och 'VäKjaren av to[vans Jlurfioafa system. etta Programj@rf K.9mmer u.n.å. 101010 att ti{ffianrfa
fzå{[a en stor rarfmöj{igfie.terför 'l(pn[ig 'Efef(trosef(tionens
merffemmar och rferas vänner attför[usta sig på rfe mest
skj{rfa sätt. J{ärföijer ett azyfocf( av rfe af(tiviteter som
K.f)mmer att er6jurfas. Så tafram rfenfeta.ftfofa�n och
of(a rfessa rfatum:
en 26 Septemrfer är rfet rfa,tför 'l(pnfig 'Efef(tro
sef(tionens nOfkgasque. 'Dennafest K.9mmer att 6fi
en oförgföm{ig ti[fstäffning merf en storsfagen mirf
rfag, fenomenafaframträrfanrfen och ett lie.jrfunrf
en 10 0Kjo6er K.f)mmer rfet att 6fi
ranrfe efterl(fjr. 'Dock.finns rfet enrfast ett 6egänsat
ett Overa[[spre rfär man !(an sitta och
anta[pfatser ti[[sittningen, såförfwppningsvis
sy på sin overa{{,få uppsfag ti[[förfzar rfu rerfan l(ppt 6iijett.
6ättringar och a{[a möjfiga typer av
uppgrarferingarför rfettafantastiska

pfagg.

'Den 25 0Kjo6er är strirfen s[ut och ni !(anfö
en stunrf vifa era trötta huvurfen mot varan
rfra och ta rfet [ungt på 'TentaPu6en nere i
12:an ochgfömma afft vari tenteranrfe lie.ter.

I mitten av :ll[pvem6er K.f)mmer
rfet återigen vara rfa,t att
smutsa ner overa[fen. 'Det K.f)m
mer att vara ett TEAf.91.2(.ö!l(
merf än så fänge /ie.m[igt tema.

I månarfssRJftet 0Kjo6er!:ll{pvem6er är rfet
hög tia att återuppväcka en serfan urminnes
tirfer 6ortgfömrf trarfition: J{ÖS'T:F'ESTE/Ji
'Detta f(afas K.9mmer attgå i höstens och
mörkrets tecl(gn. 'Det K.f)mmer att 6fi en ,ys
{igt ro{igfest rfär inte 6ara rfrinKfJ-ma utan
··ven kårarna K.f)mmer att vara f(a{[a.

Jl.rets sista f(afas 6fir en fite nareJU ittning mea
nasse-tassar ochjufskjnf(a. 'Det K.f)mmer att vara rfans
!(ringgranen ochgivetvis K.9mmer även 'Tomten rfit och
rfefar ut f(fappar ti[[a{[a som varit snä{fa ochgjort sina
fie.mtal

Mer!förfwppningar om attförnöja!
!'Erfert Program!l(åagenom (jufan & 'Uffe
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Alarm
- ett företag �om kan tala i telefon
11
11

I slutet av Malmskillnadsga
tan, vid Johannes kyrka ligger
en brandstation. Det är Johan
nes brandstation och 40 meter
under den ligger Stockholms
läns SOS-central. Fredrik Lilie
blad och jag träffas utanför
brandstationen en augustief
termiddag. Fredrik praktiserar
på SOS-centralen och vi
bestämde oss för att skriva en
artikel om arbetet och tekni
ken på den central där alla
Stockholms 112-samtal tas
emot.
Vi går in i lokalerna som är modernt
inredda i sten och trä. Först besöker vi
Sverker Petersson som är platschef.
Jag och Fredrik sätter oss i det mycket
spartanskt inredda kontoret. Sverker
förklarar lite ursäktande att det beror
på att de är alldeles nyinflyttade i
lokalerna. Han börjar sedan berätta
lite om bolagets bakgrund. Ja, för det
är ett bolag, som ägs till 50 % av sta
ten. Resten är lika uppdelat på Lands
tingsförbundet och Kommunföretag.
- Det var 1956 som Sverige fick ett
gemensamt larmnummer, 90 000. När
man ringde dit svarade en telefonist,
som sedan kopplade en till brandkå
ren, polisen eller ambulansen. Innan
1956 var man tvungen att själv ringa
dit man 'skulle utan hjälp av en telefo
nist, säger Sverker och berättar vidare
att 1972 bildades bolaget SOS Alarm
Sverige AB. Bolaget fick som uppgift
att genom en intervju av den nöd
ställde larma alla de hjälpinsatser som
behövs. Detta är fortfarande tämligen
unikt för Sverige. På senare tid har

man även fört in en del kommersiella
tjänster. Till exempel har man ett stort
antal övervakningslarm (fryslarm,
inbrotts- och brandlarm etc.) kopplade
till sig. Man svarar även på joursamtal
från hissar och fastigheter.

Ett paket cigaretter
Sverker berättar avslutningsvis att
bolaget naturligtvis till stor del är
finansierat via skattepengar eftersom
de bedriver sin verksamhet i samällets
tjänst. Han frågar oss hur mycket vi
tror att verksamheten kostar varje
stockholmare per år. Både Fredrik och
jag har gissat för högt när han talar om
att det är 19 kr per år. Han ser mycket
nöjd ut när han påpekar att det inte
ens är ett paket cigaretter.
Vi går vidare och för varje dörr vi pas
serar är Fredrik tvungen att dra sitt
passerkort. Vi tar hissen ner fyra
våningar från markplanet till själva
SOS-centralen. Den ligger insprängd i
berget under Johannes brandstation
och är stor som en tennishall. Det är en
kontrollerad svalka som råder i salen.
Väggarna är klädda i ljusa björkpane
ler och i salen sitter ett tiotal larmope
ratörer. Det är ganska tyst i salen trots
att alla svarar på samtal hela tiden.

Lasse Karlstrand är driftchef på SOS
Alarm i Stockholm.

Mobiltelefoner ett gissel
Jag och Fredrik får fatt i driftchefen
Lasse Karlstrand, en kraftig herre som
entusiastiskt börjar berätta om den
praktiska verksamheten när vi ställer
våra frågor. Våra första frågor kretsar
runt antalet samtal som kommer in
och Lasse svarar:
- Belastningen följer i princip kurvan
för vår vakna tid. Det är lugnast på
sennätterna. Han berättar vidare
något som förvånar både Fredrik och
mig. Nämligen att upp till hälften av
de 8000 samtal som kommer in per
dygn är okynnessamtal och felring
ningar. Särskilt besvärliga är mobilte
lefonerna. Trots att knapplåset är
aktiverat så krävs det för lite för att
telefonen skall ringa 112. Ofta kan
operatörerna höra hur folk är ute och
går eller kör bil med telefonen i fickan
eUer väskan.

Medelsvarstid på 8 sekunder
Vi undrar om detta påverkar fram
komligheten för "riktiga" samtal men
Lasse säger att det går så fort att kon
statera att det är ett felaktigt samtal
och koppla ner det att man ändå kan
hålla den kontrakterade medelsvarsti
den på 8 sekunder. Staten reglerar
nämligen vilken säkerhetsnivå man
skall ligga på. En föreskrift är bl.a. att
medelsvarstiden inte får överstiga 8
sekunder. Därför förs hela tiden auto
matiskt statistik på alla inkommande
samtal. Man kan där se precis vilken
sekund man ringde och när man fick
svar, berättar Lasse. Han fortsätter:
- Eftersom det är en medelsvarstid
som beräknas på den senaste måna
den så kan det naturligtvis variera lite
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Ring så svarar vi...

I räddningscentralen sitter larmoperatörerna och tar emot samtal.
i de enstaka fallen. Det finns också
situationer som vi omöjligtvis kan gar
dera oss för. Ett exempel var då JAS
planet gick i backen på Långholmen
för några år sen. Inom loppet av några
sekunder åkte hundratals mobiltelefo
ner upp ur fickorna och folk ringde
112. Självklart får de första som ringer
svar omedelbart. Men sedan är det
klart att det blir en viss kö. Tyvärr tror
folk då det gått 20 sekunder och de
inte fått något svar att det är något fel
och de lägger på och försöker på nytt.
På så vis hamnar de sist i kön igen och
det tar ännu längre tid. Om de istället
hade hängt kvar i 15 sekunder till
hade de troligtvis fått svar och fått
reda på att hjälpen redan är på väg.
D.v.s. bara folk hänger kvar så går det
fort att avverka telefonkön eftersom
operatörerna bara behöver meddela
att hjälpen är på väg och ta nästa sam
tal.
Lasse berättar vidare att det finns 60
inkommande linjer till centralen där
man kan hålla samtal på kö. Samtal 61

slussas vidare till någon intilliggande
SOS-central.

Ambulansen kvitterar sedan sina olika
stadier, varav det sista är att den är
ledig. Lasse berättar stolt att i medeltal
är ambulansen på olycksplatsen inom
8 minuter från att samtalet kommit
fram. Inom hela länet.

Vi frågar lite hur larmingen av olika
resurser går till och Lasse förklarar att
det varierar. Han säger först att opera
törens uppgift är att fastställa hjälpbe
och
rätt
hovet
underrätta
hjälpresurser. Således har operatören
inget ledningsansvar men de arbetar
under medicinskt ansvar. Därför finns
det i SOS-centralen, åtminstone dag
tid, alltid en läkare, som kan bistå med
mer kvalificerad medicinsk kunskap.

Brandkåren larmas via högtalarsystem
som finns på brandstationerna. Opera
tören ropar helt enkelt ut i aktuell
brandstation vad som hänt och vilka
hjälpmedel som behövs. Därefter kvit
terar brandbliarna via radio när de är
på väg.

På plats inom 8 minuter

Skyddat bergrum

Larm till ambulanser sker via person
sökare, mobitex och radio. Operatören
väljer ut en ledig ambulans och talar
om vad som har hänt via ambulans
personalens högtalande personsö
kare. När de sedan kommer till
ambulansen finns allt utskrivet på en
mobitexremsa. De bekräftar sedan till
SOS Alarm att de är på väg, vilket de
skall vara inom 90 sekunder om
patienten är i ett livshotande tillstånd.

Innan vi går vidare talar vi om vad
som händer i krissituationer och Lasse
berättar att hela anläggningen är
skyddad på olika sätt. Det innefattar
dels ett fortifikatoriskt, dels ett försörj
ningsmässigt skydd. Lokalerna ligger
i bergrum med batterireserver och die
selaggregat för att trygga avbrottsfri
elförsörjning. Det är planerat att larm
verksarnheten skall fortlöpa även
under krigstider. Då kommer även

effllssmnen
----- i
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Överstyrelsen för civil beredskap att
utnyttja dessa lokaler liksom Lands
tingets krigsstyrelse.

SOS Alarm, hallå...

Vi går ut i den stora salen igen och
Lasse presenterar oss för driftledaren.
Hon heter Berith Höök och sitter vid
en egen operatörsplats. Berith berättar
att alla terminaler ser likadana ut och
att det är operatören som väljer vilken
information som skall presenteras där.
Hon berättar att några terminaler är
avsedda för brandförsvaret, några för
112-samtal och några för sjukvårds
upplysningen som faktiskt ligger här
och är bemannad av sjuksystrar.

Jag och Fredrik står och tittar på ett
tag när Berith med myndig stämma
svarar på ett 112-anrop:
- SOS Alarm, hallå... hallå...

Berith tar av sig sitt headset och ger
det till mig. Jag lyssnar och hör bara
hur någon mumlar något och klapp
rande fotsteg. Sedan förklarar hon att
det är ett typiskt samtal från en mobil
telefon där knapplåset inte fungerat
som det är tänkt.

Lokalt nätverk

Terminalen som Berith har framför sig
är en del av SOS-centralens UNIX-sys
tem och på skärmen kan hon se och
styra det mesta. I en ruta i ena hörnet
ser vi alla inkomande samtal i priori
tetsordning uppifrån och ner. 112anrop har högst prioritet och jourpass
ningssamtal (fryslarm, inbrottslarm)
har typiskt lägre prioritet. Med en
tangenttryckning på det enorma tang
entbordet besvarar Berith ytterligare
ett falskt 112-samtal från en mobiltele
fon och säger sedan att det känns lite
trist eftersom man nästan alltid kan
förutsäga att det är ett falskt anrop.

Big Brother is watching you

I ett annat fönster på skärmen kan
Berith få upp telefonnummret på den
som ringer samt namn och adress på
abonnemangsinnehavaren. Eftersom
detta kan uppfattas som integritets
kränkande är operatörerna ändå
tvungna att fråga efter dessa uppgifter
utom om det är en sådan situation där

Driftledare Berith Höök svarar på larmanrop och underrättar rätt resurser.
patienten eller någon annan nödli
dande inte kan tala om varifrån de
ringer. Då får operatören självklart
utnyttja uppgifterna ändå.

Längst ner på skärmen finns ett fält
där allt som händer presenteras. På så
sätt kan operatörerna kontrollera om
en ambulans är på väg osv. Plötsligt
hör vi Berith svara igen:

- SOS Alarm, hallå... Vad är det som
har hänt? Jaha... I Norrtälje...

Berit har svarat på ett riktigt larm
denna gång. På skärmen ser vi att
samtalet kommer från en mobiltele
fon. Berith öppnar ett nytt fönster för
beställning av en ambulans. Hon skri
ver in uppgifter om tid och plats efter
som incidenten gäller en pojke som
brutit ett ben ombord på en segelbåt
som är på väg in i Norrtälje hamn. Det
var alltså inte livshotande. Hon med
delar den oroliga fadern att det kom
mer att vänta en ambulans när de
kommer i hamn och samtalet avslutas.

Godmiddag, Ekerö

Plötsligt dyker ett nytt fönster upp.
Det är en påminnelse om ett test av
högtalarsystemet på Ekerös brandsta
tion. Berith harklar sig lite och ber
Fredrik och mig att vara lite tysta.
Därefter säger hon i sitt headset:

- Godmiddag Ekerö! Klockan är 16.30
och det är dags för ett prov.

Hon förklarar att hon har ropat ut i
brandstationens högtalarsystem för
att testa det. Hon slutför provet och
säger sedan till Fredrik och mig att
datorsystemet, som terminalerna är
anslutna till är mycket flexibelt. Via
sitt headset kan hon kommunicera via
telefon och radio. Med enkla knappt. ryckningar är det även möjligt att
skicka både mobitex och telefax. Det
finns också ett antal möjligheter till att
vidarekoppla samtal, ha medhörning
på en annan operatörs samtal osv. En
operatör kan även gå in och bryta ett
pågående samtal där det normalt bara
skulle vara upptaget. Det kan t.ex.
behövas om det skett en kemikalie
olycka och det är nödvändigt att kon
sultera en expert på området som
trilskas med att sitta i telefon.
Vi frågar Berith hur långt ett arbets
skift är. Hon skrattar och säger att hon
har jobbat från ett och skall jobba
några timmar till eftersom hon har
kvällspasset ikväll. Jag tittar lite på
klockan och ser att hon är strax efter
sex. Vi säger adjö och letar oss ut ur
byggnaden.

Uppe på m�knivån igen, i den tunga
sensommarvårmen, vandrar jag och
Fredrik mot Stureplan och försäkrar
varandra att vi aldrig skall orsaka ett
falskt samtal till 112...

•
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Magnus Almkvist
Fredrik Lilieblad
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Vad är väl en tume, den
kan vara lång... och
varm... och ansträng
ande... och alldeles... all
underbar!
deles
Fortfarande opåverkad
av mobiltelefonin härs
kar den positiva van
makten. Det kan finnas
både ostädade lägenhe
ter och ogjorda jobb
därhemma, men det är,
faktiskt, inget att göra
åt. Man flyter vidare
utan att kunna göra
något nyttigt, eller för
den delen ha lust heller.
Om man är i oansvarig
ställning dvs, vilket de Framför gamla läktaren i Karlsruhe
flesta är.
papper, alvedon, godis, kondomer
De ansvariga har dock fördelen av att m.m. Tume t-shirt, oideologiskt blå i
ha makt att säga åt folk vad de skall år. Tumehäfte (ljusrött) med turistin
göra, så gör de det. Det räcker att upp formation, drinkrecept och ideologiskt
repa varje upplysning tio-tjugo gånger korsord. Och, inte minst viktigt, napp
så har de flesta hört och fattat. Vid till- flaskorna delas ut (optimalt för drin
ställningar som dessa visar sig vår karna, går inte sönder, lätt att skriva
symbol fåret mycket välfunnen. "Var namn på, spiller inte ens om man tap
är vi, var äter vi, var skall vi spela?" I par den) därmed kan baren också
andanom hör man bääh:na från · öppna, festens epicentrum, central
skocken. Så, det är inte mycket som punkten i busspartyt, navet kring vil
slår tio dagar på vuxenskolresa. Jag ket fröjdandet snurrar. Konsumtionen
menar, bara att få skriva de där lustiga räknas om till cl brännvinsekvivalent
dubbel-s:en på vykorten hem gör det och streckas upp på en lista. Den som
värt det.
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Efter avfärd delas mängder av nyttiga annat räknas inte) under dygnet får/
saker ut, ett s k Rambo-kit med penna, måste nästa dag bära barledarvästen.

SMusK tournee 1997
26/6 avfärd från Teknis
27/6 Köpenhamn
28/6 Ratzeburg
29/6 Schlofs Zeilitzheim
30/6 Erlangen, jaga-flickoma
ur-husen
1/7 Karlsruhe
217 Luxemburg
3/7 Luxemburg
417 Schiitzenfest Hannover
5/7 Schiitzenfest Hannover
6/7 hem igen
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I am Cornholio!

Så kallade race är inget
nytt, de har funnits i
evärdeliga tider, men då
gällt
Betongblandare
(lika delar Baileyls och
lime, blandas i munnen)
eller tequila. Nu har
begreppet utvidgats till
att gälla allt som går att
snabbt få i sig, dvs alla
sorters livsmedel plus
snuff. Det har också fått
ett nytt utförande och till
går numera på följande
vis; De inblandade läser
innantill från förpack
ningen, ju längre text
desto bättre, sedan häver
man snabbt i sig varan
varpå man drar tröjan upp över
nacken och vrålar " AAAAH", eventu
ellt föjt av "I am Cornholio!". Har ni
sett "Beavis&Butt-head" känner ni
igen er, annars inte (så varför skriver
jag det här?)

Snart hedersmedborgare

Så går det på tills Köpenhamn, huvud
stad i Danmark. Därifrån till resans
huvudmål; Tyskland och Ratzeburg.
En liten trivsam stad precis vid gamla
östgränsen. Grundades av . Henrik
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SMusK på turne
Lejonet på 1100-talet och ligger på den
gamla saltvägen. Förutom ett gäng
spelningar åker vi båt på sjöarna (där
ett av Tysklands bästa roddarlag trä
nar) runtom. Staden försöker göra oss
till hedersmedborgare, men vi kom
mer fram till att vi bara varit där nio
gånger än. (Ytterligare ett skäl att vara
med på nästa turne). Efter en glad dag
i solen äntrar vi åter bussen. När vi
som brukligt konstaterat att ingen fat
tas bär det iväg. Avfärdskommandot
triggar omedelbart ett m_assivt buss
party, det bästa på åratal. Fonky music
dånar ut över de överlastade sofforna
vid baren och race följer på race allt
medan bussen susar ner mot Zeilitz Partybussen ett hem bortifrån hemma, med stämning utöver qaaken.
heim. Döm om vår förvåning när vi en febrilt sökande inleds efter "drei Bäl- på att de sett ett par balettpojkar
timme efter att vi startat åter befinner ler", men affärerna säljer bara två, fyra springa över torget. Följande kväde
oss vid en mycket bekant parkerings eller fem, attans.
skaldas; 'Vrea var fiimkn, stonnvina riste,
plats. Det tappade armbandsur som är
ijungamfe viggar och störtanae regn, sågos i
orsaken till ärevarvet hittas snabbt och Bad, bus och picknicklunch (se upp sfymning, nal(Jta kämpar, Cöpanae trotsigt,
för nedfallande kottar) i Wiirzburg.
vi anträder åter autobahn. Baletten är i
Framåt
eftermiddagen ankommer vi torget tvärs, ti[[gotersgamman.
farten och vinner dagsligan, och det
Schlofs Zeilitzheim halvvägs mellan Några timmar senare blir det en spel
märks inte alls på spelningen dagen
Frankfurt och Niimberg. Slottsfru är ning i alla fall, inte nämnvärt påver
efter.
den mycket sympatiska grevinnan kad av en oämnt distribuerad flaska
Så blir den också lite speciell.
Marina von Halem, född von Richtho lakritsshots. Vi dras oss tillbaka till
fen. Hennes far var kusin med Röde våra slottsgemak och vaknar upp till
Baronen och i slottskorridorerna finns en ny underbar morgon i detta vackra
Na fuu, das war lecker!
det montrar med böcker om honom, vindistrikt. De hågade besöker en
Den gamble batterist Ludde fick förra en av dem skriven av hans underly lokal vingård, andra letar föga fram
året på turne en födelsedagspresent. dande Hermann Göring. För att göra gångsrikt efter en lunchrestaurang.
Ett kassettband med tysk telefonsex. någon nytta skall vi spela på torget på
Med en inlevelse som får fröken Ur att byfesten. Sagt och gjort, efter midda
framstå som Traci Lords läser flick gen sätts spelmaskineriet åter i rörelse. Burschenschaft Bubenreuter
orna titlar som "Anita spielt mit drei Trummorna sätts upp, notställ och Långt nere, i· Bayern, ligger Erlangen,
Bäller".
Detta
kulturdokument sånganläggning kommer på plats och en stad som är synonym med Sie
används nu och framgent under tur baletten gör sig klar alltmedan en av mens. Vi kvarterar in oss i en student
nen som språkkurs med förhör efter svartnande moln alltmer kringränd förening, ett s. k. Burschenschaft
varje avsnitt. Bäst är inlärningen på de sol ännu strålar över torget. Dirigen (ungefär brödraskap, Bursche = grabb,
små utrop som kommer ibland. ten slår an och de församlade byborna slyngel, busfrö). Tysk studentförening
Mmm, Jaa, Na-fuu, das war lecker! Ett bänkar sig förväntansfullt...
med stort hus, studenterna (bara män)
bor gratis under studietiden och beta
lar sedan när de blir stora tyskar med
Woosh
fet Mercedes. Här kan man spela bil
Inga bild jard eller fäktas, nuförtiden kör de
bevis
med ansiktsskydd, fegisarna. Väg
finns,
garna i matsalen är dekorerade med
men
målningar från den ärofulla och man
någon
liga historien. På kvällen bär det ut en
stans i det liten bit till byn Bubenreuter (som stu
följande
dentföreningen är uppkallad efter) där
kaoset,
vi bevistar den årliga jaga-flickoma
rytande
ur-husen-festen. Den tillgår på så sätt
vinden
att studenterna drar runt mellan vil
och slag lorna (vars gräsmattor antagligen är
regnet är klippta med nagelsax) och hämtar ut
det flera sina flickor varvid flickornas föräldrar
som svär
Get Happy - dansande demoner duperar Deuchlandish dunge
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bjuder på små små glas med brännvin
och små små smörgåsar. I en dimmig
forntid sägs det ha gått mer bryskt till
då ynglingarna stormade in i härbrena
och rotade igenom källare och garde
rober i sin jakt på ledigt kjoltyg.

där framme vid ratten. -vilken av
dom menar du?". De krystade, men
för det inte mindre roliga, skämten
börjar inte klinga av förrän i

Studenterna i sina röda mössor drar
omkring på en tunna med öl och
ibland rusar de plötsligt ett tjugotal
meter under livliga tjoanden. Allt är
mycket pittoreskt. Vi gör en bejublad
spelning på byfesten och får så mycket
ölbongar att vi blir kvar ett bra tag.
Det gör att vi tyvärr inte kan festa så
mycket i det excellenta partyhus som
Burschenschaftet utgör, men man kan
inte få allt.

Där besöker vi en gammal bekant,
champagnehuset Bernard Massard,
som bjuder på film och rundtur och
undfägnas med musik, sång och dans.
Publiken består av en dansk skolor
kester i varierad ålder. Efter detta
folksförbrödrande beger vi oss några
stenkast till vårt nästa slott. Vi dumpar
sakerna och åker in och gör staln.
Några av oss hittar en kinarestaurang
och beställer åttarättersmenyn. Tre
timmar senare rullar vi där ifrån, tur
att baletten inte skall dansa i kväll.

Back from IKEA

Luxemburg

Efter ytterligare en morgon utan rå Andra dagen i storfurstendömet
köttfärs till frukost drar vi benen efter påbörjas med studiebesök på EU-par
oss upp till Karlsruhe. Här bor vi hos lamentet, (motprestation Jör att vi får
en festförening i en gammal läktare bo gratis på deras sl�Jt ' · IL sveru;J5
som byggts om till bland annat gym- tj �st�m� berätt.ar ()U1 ·.
lamentef'
nastiksal. Som brukligt har de gjort .. och' vilka som siffer där, i. anning en
stor affär av vår ankomst. Staln �,i;/ .. . samling, skojigt att, !19r�. Som·· present'
tapetserad med affischer, där vi i P!a't- får vi varsin,poc!:<etkall<ylator. Efter en
bubblor säger "Back from IKEA!" /och tur över·el�W' 'rödI\ bron som. ·· et!c,].,V .·
,.
"Super! mit Cocktails!". I år är dffet är stagen� landmärke� spehu V
som synes cocktailtema och vj} har"" torget, lace cfl'Armes. Q�ref
er
under nerfärden sytt flugor så a� vi ärt' veck
,:e,st bisarff1 {iamt }t \ i de,
fina på spelningen. Vi går gfatjs
ubb skall 'ispel,�rf;ör resbaren. En märklig upplevelse, iaric
�ur gör
kalla drinkar, i glas ... Immer viel�SpaB L
planen.
,,.
�n av bilStärkta av den utmärkta mat tys�arn"
nu lärt sig att laga är det da 's a
stoppa undan D-marken oc :·
hala fram sina belgiska fr
skall vi till Luxemburg. (Sann
säga är det svårt att göra a .
.
en gäspengar, det mesta ingår i resan.)\Mep
på autobahn tar det stopp, chauffören
kan inte gasa och
�
kör av och börjar leta efter den tra
siga
gasvajern.
Efter en haltim
mes letande upp
dagas att det är
avgasbromsen,
den s. k. "retar
den" som inte sla
gits av. Resten av
resan får samme
chaufför höra väl
förtjänta gliringar
som "-Retarden,
Alla sätt är bra. Här ses hoppande fönstershoppande hoppar.

r(

Sax är sexigt . . .

Slutet är nära
Bara en stad kvar. Hannover med sin
Schiitzenfest, Tysklands största baluns
näst efter Oktoberfest. Festplatsen
. fylls under tio dagar av ett tivoli med
en.orina marängmaskiner. För att klar"görä skalan; pariserhjulet är 60 meter. I
detta vimmel av glada tyska civilister
och skyttegillen i grå och gröna uni
former finns också vi, i något mindre
·militäriska, men dock, gröna rockar.
Nästa tysk som frågar dumt skall jag
slå i att vi är ett punkskyttegille från
Königsberg. Spelning som brukligt på
restaurangen i mitten. Lördagen avlö
per lugnt, efter det obligatoriska besö
ket i musikaffären är jag och min
assistent på jakt efter ätbara snuskiga
saker till pris i korsordstävlingen,
tyvärr dålig lycka, utbudet var bättre
förr. Inte ens "drei Bäller" har de.
Efter kvällsspelningen återstår bara att
packa ihop och åka hem. Sedan ett par
år har en oroande trend infunnit sig.
1995 blev en batterist kvar på en ben
sinstation vid Hamburg, men det gick
bra, han tog sig till Köpenhamn och
blev hämtad av sin far. I år somnade
två saxofonister på färjan och fick ta
tåget. (Vad som egentligen hände blev
tema på en uppsatstävling i bussen,
många förslag kom in) En extrapola
tion ger att 1999 blir nästa gång, och
om utvecklingen är exponentiell blir
det lite jobbigt om ett tag. Så sök
SMusK, vi behöver nytt folk ..

Text & bild: Lillwall
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STURE
STURES SIDOR
På det här uppslaget kommer ni att få läsa om den vård spm erbjuds oss studenter. Jag har
valt ut tre representanter från tre områden:
* "Syster-på-kåren" , Marianne Siegh
born, Studenthälsan
* En medlem ur psykologiska konsu
lent gruppen, Eva Helgö, Studenthäl
san
* Barnmorskorna, Märta Widenbrant
och Ingrid Mattson, Studentmottag
ningen på Danderyds Sjukhus.
De har fått besvara tre frågor:
1) Varför kommer studenterna till din
mottagning?

skulle gå på den här utbildningen om
vi inte vore intelligenta och läsbegå
vade. Det är också viktigt att man
inte tävlar med varandra utan att
man pluggar ihop och hjälper varan
dra.
Självklart ska man gå till Marianne
eller någon annan på Studenthälsan
om man inte mår bra! Vänta inte för
länge. Det kan vara värt att påpeka att
Marianne inte har någon möjlighet att
dela ut t.ex huvudvärkstabletter. Men
troligtvis går det att göra något åt ofta
återkommande huvudvärk

2) Hur kommer man till dig/ er?
3) På vilket sätt skiljer sig killarnas
problem från tjejernas? Anser du/ni
att fler killar borde söka upp er?

2) Man når Marianne på kåren onsda
gar mellan 12 och 14, för då har KTH
köpt in extratimmar bara för oss KTH
studenter! För andra tider eller tele
fonrådgivning är det till Studenthäs
ans lokaler på Körsbärsvägen 4B man
får vända sig till.

Broschyrer med telefonnummer och
öppettider finns på Stures remsa. Den
finns på anslagstavlan till höger om
funkrummet i tolvan. Där finns även
annan trevlig läsning!

- Reception: 674 54 88

"Syster-på-kåren"

Dessa nummer har speciella telefonti
der. Ring eller spana in min anslags
tavla.

1) Till Marianne kommer teknologer
dels för rent fysiska besvär som t.ex
borttaganing av stygn eller för att få
en hänvisning till en läkare. Men
många är dem som kommer av psyko
somatiska skäl. Kanske huvudvärk
eller ont i magen när tentorna går
dåligt, eller för att man känner sig som
om man är sämst av alla och inte fattar
någonting.
Som "syster " är hon en uppfångare åt
dem som kanske inte vågar erkänna
att de mår dåligt. Gång på gång i vårt
samtal poängterar Marianne att det är
oerhört viktigt att man pratar med
sina kompisar om hur det går med
studierna. Det är alldeles för många
som går omkring och tror att det bara
är de som inte förstår eller har pro
blem. Det är ju faktiskt så att vi inte
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- Sjuksköterskor: 674 54 68

3) Killar och tjejer har i det här avseen
det ungefär samma problem. Men när
det gäller den själsliga biten söker kil
larna hjälp senare. Så kom tidigare och
må bättre fortare!

Psykologiska konsulenter
1), Hit kommer studenter för att de
mår dåligt. Det kan röra sig om presta
tionsångest, som ni kan läsa lite om
under syster eller kärleksbekymmer, eller
om att man inte trivs med att bo själv I
hemma/ i den nya storstaden. Även
om man kanske inte vill erkänna det
kan man ha problem med att bli
vuxen.

Det kanske inte var så kul att sova
själv i en egen lägenhet osv. Allt det
här kan ju verka skrämmande. Många
känner sig ensamma och osäkra över
sina nya livssituation.
Oftast träffar man någon av konsulen
terna tre gånger, men det kan bli både
fler och färre besök.
2) Man ringer för tidsbokning på tele
fonnummer 674 54 05 eller till recep
tionen.
3) De senaste åren har andelen av kil
lar som söker sig till konsulenterna
ökat, men fortfarande är det många
fler tjejer som söker sig dit.

ennssmnen i

-a--·- Z
....,._._ -.....:i

STURES FRAGESPALT. ..

Barnmorskorna
l)Till Studentmottagning kommer stu
denterna för:
- Provtagning och behandling av sexu
ellt överförda sjukdomar som klamy
dia och hiv.

...är nytt för detta läsåret. Skriv gärna till mig om du har frågor!
Du når mig på epost e95_ali eller så lämnar ni en lapp i emissio
nens låda alternativt mailar dem på emission@e.kth.se

- Preventivmedelsrådgivning.
- Sex och samlevnadsfrågor.

Hej Sture!

Hej!

- Dagen efterbehandling, om du tror
att du blivit gravid.

Hur går det med "Dagis-på-KTH"
projektet?

Är man skriven i Stockholms län och
är (kvinna) under 23 år betalar man
enbart 60 kronor för en årsförbrukning
av p-piller.

Svar: För er som inte vet vad detta
handlar om så har följande hänt: I mitt�
utskott (det , studiesociala) på kåren
har diskussioner uppkommit om inte
ett dagis för teknologer och doktoran
der vore ett led i den järnlikhetspolicy
som vi håller på att skriva. Meningen
skulle vara att detta dagis skulle
kunna ha längre öppettider och lör
dagsöppet under tentor. Vad som har
hänt är att vi Sturar och vår "boss"
StuO har försökt att ta reda på om
detta är intressant för målgruppen och
om KTH skulle uppskatta iden. Vi i
Stu-gruppen kommer att ta tag i
dagisfrågan redan på vårt första möte.

Jag hörde av mina faddrar att de hade
fått gå på en studieteknikföreläs
ning. Ska vi ettor också få göra det?

2) Man ringer någon av studentmot
tagningarna för tidsbokning. Besöken
är gratis.
Sex- och sarnlevnadsmottagningen:
Danderyds sjukhus 655 64 89, mån-fre
8 -15
Huddinge Sjukhus 585 822 35,mån -fre
8 -9.30 & 13 - 15
Karolinska sjukhuset 517 760 83,mån
fre 8 - 11 & 13- 15
Södersjukhuset 616 25 94, mån - tors 8
- 11 & 12 - 15 samt fre 8 - 11
3) De flesta killar som kommer till vår
mottagning träffar en venerolog. Det
är däremot ganska vanligt att man föl
jer med sin partner för preventivme
delsrådgivning eller samtal efter
abort. Vi ser gärna att det kommer fler
killar i sällskap med sin tjej, för idag är
det framför allt vanligt att killar ringer
för c,'l.tt få svar på sina frågor. Deras frå
gor rör preventivmedel, kondomer
olika sorter och storlekar. Varför tje
jens humör påverkas och sexlusten
förändras.

Goddagens.
Jag skulle gärna vilja ha reda på hur
det går med andra sektioners under
visningslokaler.
Svar: Maskin är under ombyggnad
och om det och andra planerade
ombyggnader på KTH kan man läsa i
senaste numret av KTH-nytt. Fysik
har efter lång tid av påtryckningar fått
en ny datasal i Sing.sing (F21).

Svar: Ja, det ska ni få. Närmare
bestämt onsdagen den femte novem
ber eller torsdagen den sjätte. Se min
anslagstavla för tider!

Till sist vill jag bara säga att jag full
ständigt håller med Studenthälsan när
de säger att vi måste prata om våra
problem. Kanske har ni en fadder som
kan muntra upp er, eller en bra men
tor?! Annars kan ni alltid ta kontakt
med mig. Varför inte sluta med en bra
klyscha "Jag finns här för er" .
Ha det så bra och prata med varandra
och gör som kurator Gun sa "Ha kul
emellanåt och unna er något särskilt".

Åsa Lindström,
e95_ali@e.kth.se

Hej Sture.
När ska Hörs göra något åt de värde
lösa diskbanden i kårmatsalen?
Svar: Nästa sommar kommer en stor
renovering av hela kårhuset att ske.
Matbanden kommer då att gå under
era fötter i stället för ovanför era
huvud. Så du får stå ut ett år till. För
de intresserade finns det en artikel i
förra numret av Osqledaren att läsa.
Den kommer att sättas upp på min
anslagstavla!
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Du vet väl
att du får
rabatt hos
oss .
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Adressändringar

Det ryktas att ...

... Lisa tycker att scoutstugorna i Upplands Väsby är väldigt aggresiva
Inga adressändringar har kommit Emis
. . .Stefan tycker bättre om plus och minus än gånger och delat
sionen tillhanda, trots att många faktiskt
har flyttat.Slutsats: alla som har flyttat ... Håkan behöver en flickvän eftersom han inte b ehöver flera
har flyttat till hemlig adress!
. . . Folke bangar krogen, till förmån för en skön säng...
. . .Sebastian vill vara ett flipp er

Hört någonstans

... Maria & Bengta fått batong i Finland
... den var stor som en baguett men storleken spelade ingen roll

Jag brukar inte glömma ett ansikte, men i ... somebody is driving on Suvi
ditt fall skall jag göra ett undantag. . .
. ..Några E-teknologer parade sig i en bäddsoffa i Sälen
Döda fiskar och elektriker flyter med
...sekrete raren dementerar allt
strömmen
... Tomas försöker imponera på Malin för att få med henne hem men misslyckas
Elektriker gör det ohm och ohm igen
och nöjer sig me d Jan
e96-orna tycker att Karim har läcker häck
... det faktiskt blev ett klipp i alla fall
Om ni tycker att det här ämnet är tråkigt
. . . Therese blir jagad av smurf 141
ska ni inte tro att ni är ensamma
Föreläsare till teknolog: "det är bäst att . . . Lena har kakburken
du tar tillbaka frågan innan du inse r hur . . . Elektrosektionen fastnade i kakburken
dum den är"

Skriv! Rita! Gör! - Bli Emitteur!
Medverka i emissionen! Du som går på elektro, emissionen är din tidning.
Hur gör man egentligen en tidning?
Skriver, fotograferar, pratar med folk, sliter med ordbehandlaren (vem kommer inte ihåg DecWrite!?), jagar illustrationer,
får för lite sömn ... Har det allmänt trevligt över en lunch, eller svär över lukten på stoppbadet, som känns bara mer och
mer efte r sju timmar i fotolabbe t.
Trots att jag jobbat med Emissionen i hela fem år nu, är de t ganska svårt att ge ett enkelt och direkt svar.
Själv trodde jag först at t det mestadels innebar att skriva en massa text. Men det är bara början. Många gånger då vi satt
ihop en tidning har jag faktiskt inte skrivit några egna artiklar. Ändå har jag haft fullt upp att göra. Och kul är det ! När
sedan alla roliga aktiviteter är slut, får jag det hela i tryck. I handen. I min och tusen teknologers händer.
Om Du som läser detta skulle vara intresserad av att skriva eller fot ografera för Emissionen är du väldigt välkommen. Du
behöver inte alls vara någon med femma (eller VG eller-vad-det-nu-he ter idag) i svenska språket , en ordbehandlings-,
formgivnings- eller fotofantom. Kanske har just Du någon ide för en artikel, kanske har du någon uppsats du skrivit i
någon kurs här på KTH som andra skulle kunna uppskat ta att läsa. kanske du helt enkelt har mycke t som du vill säga,
eller bara är intresserad av hur det är att producera en tidning. Arbetet med Emissionen tar inte mer tid än vad du gör det
till.
Jag var intresse rad och när jag började jobba med Emissionen trodde jag att jag visste mycket om att skri\·a och om layout.
Flera gånge r har jag sagt till mig själv att jag inte visste ett dugg innan! Då skrev jag för lärare och betvg. Nu skriver jag för
att glädja andra människor, med liknande intressen. Det är bra mvcket roligare och giv,mde - tvcker jag'
Vill just Du prova på att arbeta me d Emissionen, kontakta någon av oss emitteurer. eller l1m du inte vet \·ilka \"i ;1r, skicka
e-post till redaktionen på emission@e .kth.se, eller någon av oss i redaktionen personligen - adresserna films på första sidan
i tidningen och på Emissionens WWW-sidor.

Olof L indqv ist

