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Redaktionssidan
Emissionens ledarspalt
Hej och välkomna alla nyantagna. Välkomna även ni som
kom från Västerås. Jag är helt säker på att ni kommer att få en
mycket trevlig tid här på teknis. Roa er kungligt.
Jag hoppas att alla ni som liksom jag var på esquadem hade
lika roligt som jag (eller ännu roligare). Om ni missade esqua
dern så rekommenderar jag den nästa år (ta inte min plats
bara!).
Och så var det då Osqledaren. Vårens sista nummer var direkt
otrevligt att läsa. Jag tackar högre makter (KF) för att vi numera slipper Punkis in
blandning. Jag vill ock
så önska den nya super
redaktören Anna Sund
ström lycka till. Jag är
helt säker på att hon
kommer att göra ett ut
märkt jobb (till skillnad
från vissa andra, ingen
nämnd-ingen glömd).
Ni har väl märkt att
Emiosionens brev låda
finns igen. Stoppa gär
na ditt bidrag där.
För övrigt vill jag bara
säga: Billigare godis
och läsk i Q!!!
Ha det bra

Jag har som synes ocksd varit pd es
quadern. Som vanligt en usel bild.

CHE

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 redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan
är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka
över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. 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 funkrummet
i XIl:en eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dag
en före manusstopp. Detta för att de kräver en extra behand
ling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt till en
emitteur.
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Nr S 1993 Årgång 28
Utgivningsdatum: 22/9
Adress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg
37F
Telefon:
08-21 31 18
Tryck:
Axept AB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 6 I 10
Framsida:
t'Frieri"
av Örjan Ljungqvist
Baksida:
"Djävlar anamma"
av Lasse Wickenberg

Redaktionen
Chefsemitteur:
Ötjan Ljungqvist

E-91

758 82 47

Emitteurer:
Sten Bergqvist
Anders Boström
Christian Jansson
Anders Kökeritz
Olof Lindqvist
Ötjan Sniis
Joakim Quensel
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Stefan Warnqvist
Anders Wikström

E-90
E-90
E-91
E-89
E-92
E-90
E-90
E-92
E-91
E-92
E-92

18 20 49
531 784 10
664 68 85
765 80 54
7681616
777 4611
742 76 23
83 76 95
749 04 02
756 89 01
618 47 61

Särskilda medarbetare:
E-92
Andre Heinonen
E-89
Ronny Peschel
Lasse Wickenberg E-89

550 193 41
580 376 78
?? ?? ??

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
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Anna och Asa
Det är vi det! Först och främst,
välkomna alla nya treor och
alla ni andra nya!
I skrivande stund har hösten kommit
och därmed har studerandet satt fart.
Det känns bra att börja med nya kur
ser, men det roligaste är nog att träffa
alla igen efter sommaren och inte
minst att stifta bekantskap med alla
nyantagna.
Ni som är nya har kanske redan
märkt att det finns mycket kul att för
kovra sig i här på Teknis, annars hop
pas vi att ni kommer att upptäcka det.
Det kan ge så mycket att vara med lite
här och där. Om du dessutom vill
uppleva andra studenters traditioner
så finns det många möjligheter till det,
för vi på Elektro får mängder av in
bjudningar från andra skolor. (De,
alltså inbjudningarna, hänger på sty
relsens anslagstavla i Xll:en.) När
mast hägrar Nord Camp med Marco
och Putte i Finland.

Anna Nilsson och Äsa Uhrenius
Sist men inte minst vill vi nämna att i
år är det 15 % flickor bland de nya!
Inte så få!

Med hopp om en vacker höst/

Anna och Åsa
Er Ordf, Vice Ordf.

Meddelande Från
Kårfullmäktige
• THS har sagt JA till KTH som stiftel
se. Högskolestyrelsen tar beslut i
frågan 10 september. Med förutsätt
ning att HS säger ja, tar riksdagen
sedan upp frågan 16 september och
avgör om KTH eller Chalmers får
bli stiftelsehögskola.
• Även om vi blir stiftelse är det inte
säkert att nuvarande rektor Janne
Carlsson får vara med om detta. Det
är nämligen dags för rektorsval.
Elektro har två representanter med i
valförsamlingen, Michael Wessel
gren t:89 och Georg Kullgren E91.
• Quamevalen gick med vinst. Den
hade en omsättning på 3.5 miljoner
varav ca 200.000 vinst.

• Hur kommer kåren närmare sek
tionerna? Kårfullmäktige utreder
en eventuell omorganisation för att
uppnå detta. I utredningsgruppen
sitter Truls Pärsson t:90 och Jens
Rundquist E90.
Har du några åsikter, synpunkter el
ler bara vill klaga lite, så kontakta
oss:

Georg Kullgren
Kullgren@elixir.e.kth.se
tel. 735 46 33
Truls Pärsson
parsson@elmer.e.kth.se
tel. 662 18 83

Jens Rundquist
jensr@elixir.e.kth.se
tel. 83 67 77
Michael Wesselgren
michaelw@elixir.e.kth.se
tel. 612 07 77

PS
Högskolestyrelsen (HS) säger ja till
stiftelse. Det betyder att det nu är
upp till regeringen att bestämma om
det blir KTH eller Chalmers som blir
stiftelse.
DS
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StvlE

Hej alla glada Elektriker
Så var det dags igen. Ett nytt
läsår har börjat. Med ett nytt
läsår följer också nya ansikten,
i år inte mindre än 254 styck
en. Vi på studievägledningen
vill, än en gång, hälsa alla nya
E-teknologer hjärtligt välkom
na. Vi ser fram emot ett långt
(inte för långt!) och trevligt
samarbete.
Bemanningen på studievägledningen
har ändrats något under sommaren;
Hasse har lagt studieväglederiet på
hyllan för att ägna sig helt åt interna
tionalisering, istället har Lotta Tobias
son börjat hos oss. Stvl-E består nu av:
Christian Svedenkrans, Magnus Lin
dell, Lotta Tobiasson och sist, men
inte minst, Lotta Kohut, vår fasta
punkt i tillvaron.

Utgående kurser

Studievägledarna Christian, Lotta och Magnus.

Eftersom elektroutbildningen lades
om ht-91, har en del kurser försvunnit
från kursplanerna. Nu börjar också
tentorna i gamla åkl sjunga på sista
versen. Det är alltså hög tid för er
gamlingar med dessa kurser kvar att
tenta dem.

Valtider

Följande tentor går en gång under lä
såret 93/94, samt i septemberperio
den 94. Sen är de borta för alltid.
•DB318 Programmeringsteknik
•EA125 Elektriska nät (del 1 & 2)
•FC165 Mekanik med vektorlära (del
1 & 2)
Vi återkommer med exakta datum.
Om man missar dessa tillfällen, får
man komma till oss på studievägled 
qingen så att vi kan hitta en lämplig
utbyteskurs.

Andra kurser
Eftersom utbildningen lagts om i flera
omgångar finns det just nu en ganska
riklig flora av kurser i vissa ämnen.
Tex En- & flervarre, Datalogi, Meka
nik, Tet m.fl. Tänk på det, du som
skall tenta en gammal kurs, så att du
går upp på rätt tenta. Om du inte vet
vilken tenta just du skall gå upp på,
kolla i din gamla studiehandbok, eller
kom upp till oss och fråga.
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Nu under hösten kommer E91 att väl
ja inriktning. En förutsättning för att
kunna göra ett riktigt val, är att man
har riktig information. Vi håller just
nu på att skriva en valbroschyr som
kommer att innehålla all sådan info.
Under början av oktober räknar vi
med att kunna börja informera om va
let, som kommer att ske i november.

brukade. Alla kurskoder har bytts ut.
De är nu utformade enligt principen
ensiffraföljtavenbokstavochfyraandra
siffror. Varför är det ingen som vet,
men det finns säkert en vacker tanke
bakom.

Begagnade böcker

Ni som går i fyran/femman/sexan....
väljer som vanligt till vårterminen.

Studievägledningens antikvariat är i
stort behov av nya friska böcker. Du
som har gammal kurslitteratur att säl
ja, kom upp med den till oss, så hjäl
per vi dig att sälja den.

Studiehandbok

Öppettider

Många har varit uppe hos oss och frå
gat efter studiehandboken. Vi väntar
ännu med stor spänning på den. An
ledningen till att den inte kommit än
är att man från KTHs håll velat snab
ba upp hanteringen genom att göra
alla studiehandböcker centralt. Vi
kommer naturligtvis att meddela så
snart den blir klar (det blir nog en jät
tefin julklapp!).
Studiehandboken för ettan (bara et
tan!) finns uppe hos oss.

4X-45TRQ-Oll/A
Ni som hämtat ut studiemeritförteck
ningar den senaste tiden har säkert
märkt att de inte ser ut riktigt som de

Du är alltid välkommen till oss på stu
dievägledningen, men om vi har dör
ren stängd vill vi helst inte bli störda.
Just nu jobbar vi mycket med att upp
rätta studieplaner för E91orna. Detta
är ett ganska tidskrävande arbete, så
vi måste ofta hålla dörren stängd på
förmiddagar och kvällar för att över
huvud taget hinna med. Vi har dock
alltid öppet mellan 12 och 15 (varda
gar, inte helger!).

Lev väl! StvlE

SNO-ord
Hej och välkomna tillbaka
från en äkta svensk sommar.
Inte ens Skåne var odrabbat
från denna osedvanligt usla
sommar.
Vi drar nu igång verksamheten efter
sommarens uppehåll och hoppas att
vi allihop skall göra massor av nyttiga
saker i kursnämnder, studienämnden
och i andra nämnder och styrelser.

Kursnämnder
Tag chansen och var med i kursnämn
derna, det tar inte speciellt lång tid
och är inte så jobbigt, men otroligt
nyttigt både för oss själva och för vår
utbildning.

Tävling-Årets bästa protokoll

Med start detta året utlyser jag en li
ten tävling. Den som skriver det "bä
sta" kursnämndsprotokollet för året i
varje årskurs kommer att få ett litet
pris. Vi har osedvanligt fina priser!!!!!!
Enväldiga, men mutbara, domare är
jag själv och elektros KNORR, Daniel
Karlsson, E-91.

N ya funktionärer

vSNO Christian Jansson, E-91 axlar
den tunga manteln efter Susanne
Westlund, E-90 som varit vice i ett år.
Christian har sedan tidigare suttit
med i Elektros linjeutskott och dessu
tom varit aktiv i kursnämnder och i
studienämnden. Han jobbar dessutom
som Emitteur i denna utmärkta blaska
(blaska??? vi är djupt förolämpade,
reds anm).
ViceSNO Christian Jansson

Höstens ESN-möten

• Torsdagen den 23 september i Xll:en
kl 17.17
• Tisdagen
den
12
samma tid och plats

oktober

• Tisdagen den 9 november samma
tid och plats
Mer eller mindre uppenbara förkort
ningar som används en hel del i olika
sammanhang.

SNO Mats Nordqvist

SNO: Studienämndens ordförande
vSNO: vice dito
KNORR: Kursnämndsorganisatör
IS-NIS SA: lnstuti tionsstyrelsenissa I nisse i år två stycken
Kockar. De som förgyller tillvaron på
studienämndsmötena
Y: Sammankallande i kursnämnderna
ÅKt-4: Årskursansvariga för kurs
nämnderna
TRIISAR: Teknologrepresentant i in
stutiotionsstyrelse
EIT: Namnet på vår fakultet. Uttalas
ELIT (ej felstavat) punkt slut
PU: Planeringsutskottet
FN: Fakultetsnämnd för Elektro och
Informationsteknik
LUE: Linjeutskottet på Elektro
UU: Utbildningsutskottet på kåren

För er som inte än får gå på funkgas
que kan jag meddela att en sådan
möjlighet finns. Bli kock i elektros
studienämnd. Det innebär att ni be
höver laga mat åtta gånger på ett år
och vi brukar nöja oss med en tre
rätters middag med oxfile och lite
annat anspråkslöst. Obs! ni måste
vara ekonomiskt lagda, maten bör
inte kosta mer än sådär 30 sekiner
per person.

Alltså jag behöver 2 st kockar som
kan förgylla tillvaron i höstmörkret.

Eder SNO Mats Nordqvist
Email: matsn@elixir.e.kth.se
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Första minus
Sveriges första kvinnliga civilingenjör
och dessutom elteknikingenjör, Greta
Woxen -90 år- avled i våras..

År 1922 blev det tillåtet för kvinnor att
börja på Teknis, och 1924 började Gre
ta som första kvinnan på KTHs Eltek
niska linje.

Inte mycket hände på SM den 4:e maj,
men Andreas Grunder E-91 blev i alla
fall vald till klubbmästare, och därige
nom även invald i Elektros styrelse.
Historiekommiten lovade att presen
tera storslagna och överdådiga resul
tat av sina djuplodande efterforsk
ningar kring Elektros historia - på nä
sta SM.

Annika E-89 tyckte det kändes farligt
att gå och handla från ploppomaten,
när stora starka pojkar spelade på
flippret bredvid. Hessus lösning på
problemet, var att göra så det alltid
blev TILT på flippret när man handla
de i ploppomaten.

6

År 1928 tog hon sin examen med ett
av årskursens bästa betygsresultat,
men i och med att hon gifte sig ett år
senare, avslutade hon sin anställning
på Elektricitetsföreningen. Hon kom
därmed aldrig att göra karriär som ci
vilingenjör.
När hon skilde sig i slutet på 40-talet ,
fick hon hand om barnen, och började
hon arbeta som lärare i matematik, fy
sik och kemi, .

Andreas Grunder

--�
----�

Fritt avskrivet från en artikel i Sven
ska Dagbladet 93-05-16.

Civilingenjörer!
ABB är med i byggandet
av Mätarbanan - ett av
Sveriges största anlägg
ningsprojekt.
Elevgruppen-92:2 är sam
lad vid ett av de moderna
snabbtåg som kommer
att ge resenärerna högre
komfort och ca 40 %
kortare restid mellan
Västerås och Stockholm/
Örebro.

Med en väl genomtänkt elevingenjörsutbildning

Asea Brown Boveri
erbjuder en bra start
i arbetslivet.

erbjuder vi nyutexaminerade civilingenjörer

en bra start i yrkeslivet. Det har vi gjort alltsedan den första elevkursen startade
1905 i Västerås och det tänker vi fortsätta
med. Idag sträcker sig programmet över
15 månader - huvudsakligen värdefull och omväxlande praktik. Vi har även lagt in
ett antal teoretiska avsnitt i utbildningen.

Du börjar i Västerås.

Kursen kombinerar en grundlig genomgång av koncernen med varierande praktik
etappvis inom tre olika bolag. Du får växla mellan olika arbetsuppgifter och kan
samtidigt se vilket affärs- och teknikområde du trivs bäst med. Parallellt deltar du i
språkkurser och seminarier i bland annat marknadsföring, förhandlings-, presenta
tions- och kommunikationsteknik.

Ett halvår utomlands.
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer du att arbeta vid något av våra utländ
ska bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i 140 länder världen över. Det innebär stora
möjligheter i valet av utlandsplacering.

Du som vill veta mer!
Asea Brown Boveri - en internationell koncern med kraftig satsning på forskning
Asea Brown Boveri är
en av världens ledande
koncerner inom elektro
tekniken.
Företagsgruppen har
över 200 000 anställda
worldwide och omsätter
ca 30 miljarder $.

och utveckling. Här finns många intressanta jobb för unga tekniker. Och en mer
spännande start än vår elevingenjörsutbildning är svår att hitta.
Ta chansen. Nästa kurs börjar 15 februari 1994. Skicka din ansökan senast 7 oktober
till ABB Support, avd. PA, 721 83 VÄSTERÅS. Ulla Andersson, 021-32 53 80, är kurs
ansvarig. Vill du veta mer, kontakta Ulla, Mari Bergh, 021-32 54 41, eller Svante
Widehammar, 021-32 30 47, elevingenjör 1990-91.

ABB Atom, ABB Infosystems och kraftbolagen
i Ludvika har egna elevutbildningar.

Spektakel

uarneva

Maj. Solen skiner, studenter
på skaparhumör. Gratisölet
flödar och Arne flyger på he
lium. Allt kan sammanfattas i
ett ord, Quameval.
VART TREDJE ÅR får Stockholms
studenter en chans att lufta sig samt
visa upp sig för föräldrar och släktin
gar. Att det sedan ges tillfälle att ge
utlopp för den inneboende och under
tryckta skaparglädjen som varje
teknolog har är inte dåligt.

erade rullatorer, en evighetsmaskin,
Amiralitetes Elefant och E2:s högk
lackade skor.

Brux
Det i särklass jobbigaste med
Quamevalen är att man var tvungen
att sälja 80 ex av Bruxanvisningen.
Tidningen är i sig kul men få känner
till den utanför KTH vilket gjorde att
försäljningen stundtals gick hemskt
trögt.

Byggandet
Det var mycket spikande, borrande,
målande och svetsande på Valhal
lavägen under en veckas tid. Som
svampar ur marken växte bidragen
fram från ingenstans. Materialet blev
utdelat och verktyg fanns att låna,
men byråkratin tog sin tid. De flesta
lyckades trots allt vara mer eller min
dre klara i slutet av veckan. Polisen
besökte byggplatsen för att besiktiga
fordonen men hade man bara brom
sar så var det ok

Party

Cool bubbla. En f6rkortad version av
folkabubbla i sitt eget ekorrhjul, men
framdt gick det.

aning efter det hårda slitet på bygg
platsen. Vad passar då bättre än att
anordna studentmästerskap i festar
rangemang under byggveckan? Vin
narna presenterades på slutfesten
men då fanns det roligare saker att
göra än att lyssna på tal.

Slutfest!
Det absolut roligaste med Quameva
len är naturligtvis den beryktade slut-

Ful gubbe på stan. "Loket " i papier

mache gjorde succe.

Bidrag
Att vara med i Quamevalen är många
teknologers dröm, men få blir ut
valda. Av ungefär 600 st inlämnade
ideer klarade enbart 106 st juryns
tuffa gallring.

Elektro
Mycken fantasi skådades i tåget då de
slingrade sig staden runt. Ett flertal
anspelade på finanskrisen, "Loket",
kändisprofilen och Banverkets tredje
spår. Elektro kom till start med bl a
Robbing Hood, Manskyrkan, motoris-
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Rena stenåldern. The Flintstones dkte med i tdget med endast en liten moppemotor

som drivkraft, men de var tvungna att tanka tvd gdnger.

j

Offer poserar stolt. Att 9 blir 6 baserar
sig deras evighetsmaskin pd.

Gungbil. Tvd parksoffor, fyra hjul, bra bromsar och en gungställning är i princip allt
du behöverf6r att ta dig fram gungandes.

festen. Årets upplaga var mycket väl
planerad och vansinnigt underhål
lande. God mat, underbar stämning,
lasershow, punch, riktigt billig öl och
karuseller.
Ölpriset var så lågt att man hade råd
att bjuda flera omgångar och pen
garna tycktes aldrig ta slut.
Med andra ord en höjdaravslutning
på en underbar vecka.

Mie & Mattias
Safaridricka. Amiralitetet drack öl när de inte lekte med elefanten.

Mycket makaroner. Tur att det fanns en
ketchupflaska pd 57 kilo.

Maskinbygge. Tack vare gedigna kunskaper i hdllf lyckades deförena SAAB & Volvo
till en ny bilmodell SAALVO.
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Nitlott. Allt är bättre än "Loket ".

Sniis. Lite lätt trött steghållare, det varfest igdr ocksd.

· . 'r,tt
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Rullatorer. Bobbi tankar moppemotorn ur en PET-flaska. Mo
torerna saknade det mesta i början av veckan, men räckte ett
varv i alla fall.
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"
Gummihatt. En av manskyrkans stolta upphovsmän, Jonas,
trär pd ett säkert skydd, fdr regnet sdklart.

illssmaen�
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Med Telia Frisamtal® kostar det
aldrig mer än en markering.

-Var det du som pep?
-Nej det var min Minicall.

Svårt att komma upp på
morgonen? Vi väcker dig,
tryck *55* klockslag #.

- Säg det du sa i telefonen
en gång till.
- Hallå?

Niir rösten tar slut, skicka ett fax.

"Hallå fröken är det 90 130? Jag skulle vilja
beställa ett samtal till min chef"

Frihet är att följa sin egen vilja. Att säga vad man vill. I glädje eller sorg.
Smått eller stort. När man vill. Oavsett var man bor eller arbetar.
Vi finns där för att ge dig mer av det viktigaste du har.
Friheten att välja. Valfrihet.
TELEVERKET ÄR NU TELIA AB. STATEN ÄR ENSAM ÄGARE. I TELIAKONCERNEN INGÅR MODERBOLAGET TELIA AB
SAMT DOTTERBOLAGEN TELIA MOBITEL, TELIA MEGACOM, TELIA INTERNATIONAL, TELIA DATA. TELIA RESEARCH,
TELE FINANS, FASTIGHETS AB TELARIS OCH TELIA HOLDING AB. VILL DU VETA MER, RING KUNDTJÄNST TEL: 90 200.

�:�telia

Funkgasque

Syndens natt i Xll:en
En helt vanlig torsdagskväll i
början av maj förvandlades
Xll:en till ett syndens näste.

TRANSVESTITER, hallickar och alla
deras anställda, kaninflickor samt en
och annan dam med håriga ben sågs
skynda till ingångarna. Nej, nu var
det inget arrangemang av RFSL eller
någon annan liknande organisation.
Det var ett arrangemang av vår. un
derbara styrelse, deras sätt att tacka
alla sektionens funktionärer som slitit
hårt under året för deras fenomenala
insatser.

Bomull

Stiligt uppklädda samlades alla funk
tionärer klockan 18.66 utanför Xll:en
för att inmundiga välkomstdrinkar.
Efter detta var det dags för några lus
tiga lekar, varav särskilt en kan näm
nas; ölhäv med tamponger i munnen.
Tampongerna var av den mer su
gande sorten så de tävlande fick stora
problem och fina runda kindpåsar...

Mums

Efter tävlingarna var det dags för mat,
och det fanns det i stora mängder.
Även drycker serverades i en alldeles
lagom kombination och mängd. Den
något vulgära efterrätten lät sig också
väl smakas. Kvällen och natten fort-

Idel kända ansikten. Fina exempel pd klädsel fdr kvällen, här illustrerade av modegrup
pen E91, bestdende av Petra Emanuelsson, Magnus Hartman, Mia Peneda och Johan
Ebbinghaus.
satte efter maten helt i syndens tecken Då skall du givetvis kandidera till
och fram-emot ett-tiden var det över någon funktionärspost inför kom
för de flesta funktionärer för denna mande SM. Kandidaturlistor och
gång, men snart kommer nästa funk mera information kommer att sättas
gasque.
upp i Xll:en -så håll ögonen öppna.
Är du e� stjärna på att laga läskauto
rnater? Ar du ett under på att meka
bilar? Kan du bära ölbackar som om
du inte gjort något annat? Skulle du
hemskt gärna vilja gå på funkgasque?

I

Maria blåserför glatta livet. Trots
glidmedel gdr det ganska trögt ibland.
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Mattias & Mie

Himlafenomen?

-

Tampong-ölhäv. Notera de extra stora
kindpdsarna, lyckligtvis var det inga som
sprack, men mAnga av dskddarna brast ut
i ett gott skratt dt de mdnga olika stilarna.

Vad i hela friden... Christianfrdn
STVL-E tittar ner i sin suspekta drink
och känner sig "säker" med sin p-kudde.
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Butter? Peter vänder den vita kinden till
och aktar sigfår att slösa drinken som
näspolish.
Hartman trivs. Men vems är handen?

Finger. Flugsvampsätaren de Pomian vi
sarfingret.

AnnaRs smakar. Detfanns bara ett sätt
att äta efterrätten pd.

Striptease. Anders Boström gör ett
ddligt försök att strippa. Gd hem och öva
till nästa gdng!

En tant på kalaset. Sniis visar vaderna
och de vackra röda strumporna.

Vill du också ha
roligt?
Bli funktionär!

Motion. Efter god mat mdste man röra lite pd hyddan.
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Ericsson ...

Sup er
teknologen
N u när nollan just börjat på teknis, kanske det känns lite väl
avlägset att söka jobb, men vad nollan kanske inte lärt sig än är
att under teknis-tiden finns det mycket mer kunskaper att in
hämta än de man tenterar.
Emissionen kan inte vara allsmäktig, men vi kan i alla fall frå
ga ett stort teknologslukande monster som Ericsson om tips
hur du kan öka din konkurrenskraft.
Förhoppningsvis kommer tiden mel
lan nOlle-perioden och examen kännas
väldi� kort. Och då ska man skaffa
jobb. Ar det meningen i alla fall ...
En del har förhoppningsvis fqrvänt
ningar och önskemål om vad de vill
göra med sina liv, och därigenom vad
för jobb de vill ha.
Så vad är det då som gör att arbetsgi
varen vill ha just DIG, för just det där
jobbet DU vill ha. Vad är det där lilla
extra, som företagen vill ha av den ny
bakade civilingenjören?
Vi pratade med Bengt Gällmo och Ca
tarina Larson, som tog upp några av
de faktorer man under studietiden
kan påverka själv:

Bengt och Catarina fdr Ericsson att
blomstra.
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Följ dina intressen
Förr eller senare kommer du att behö
va välja inriktning på dina studier. Då
ska du inte välja någon dö-trist inrikt
ning av rent taktiska skäl, utan ta det
du tycker verkar vara intressant och
roligt. Det första du får göra när du
tillträder ett jobb, är ändå att utbilda
dig, vilket gör att i få befattningar är
det faktiska detaljkunskaper som är
det viktiga. Civilingenjörstiteln står
för en kompetensnivå, inte en yrkes
utbildning. Först när du tar examen
börjar den riktiga skolan. Catarina sa:
"Man har en inträdesbiljett till det här
fantastiska smörgåsbord som finns".
Väljer du dessutom ämnen du är in
tresserade av, kommer du tycka kur
serna är mycket roligare, och klara
dina tentor lättare, samtidigt som
kunskaperna sitter i längre. Läs gärna
lite extra kurser på sidan om, sådana
som intresserar dig. Ericsson är myck
et intresserade av människor med en
bred teknisk utbildning, som - bland
annat - ledare i projektgrupper. Om
du mot slutet av din utbildning märk
er att ett visst område intresserar dig
väldigt mycket, ett område som det
finns experter inom, på någon annan
högskola - i Sverige eller utlandet - är
det en klar merit om du väljer att följa
detta intresse på just den högskolan.
Det visar ett brinnande engagemang i
det du gör. Att du vågar ta egna ini
tiativ, inte bara följa mönstret och den
bekväma enkla vägen. Du vågar upp
offra dig så mycket att du lämnar dina
kompisar och din trygga miljö, för att
göra något du själv tror på. Allt detta
visar på en stark personlighet, vilket
många arbetsgivare söker hos civil-

ingeniorer. Visserligen behövs alla
sorter - ni ska inte tro någonting annat
- men just den här typen av teknolog
är mycket eftertraktad, och har ett li
tet övertag bland sina kamrater. Bengt
sa: "Det är en merit för de ingenjörer
som kan peka på någonting extra".

Engagera dig i annan
verksamhet
En viktig del av många jobb, är att
kunna fungera tillsammans med an
dra människor. Hur vet arbetsgivaren
att man kan göra det. Jo, till exempel
genom att visa att du har deltagit i
sektionsverksamhet. Engagerar du
dig i livet runt omkring studierna,
inte bara i att klara av tentorna, visar
du att du både kan och vill arbeta till
sammans med andra. "Passa på att
prova på en massa saker under stu
dietiden! Det är viktigt att engagera
sig, att visa att man kan driva en verk
samhet, och att lära känna männi
skor", poänterade Bengt. Du bygger
upp ett brett kontaktnät du kommer
ha stor nytta av senare i din karriär.
Dessutom får man gå på Funkgasque!
(reds anm).

Lär dig hantera datorer
80% av alla nya produkter på Ericsson
är i form av mjukvara. Så att kunna
lite mer om datorer och programme
ring är definitivt ett plus på det före
taget. Själva tyckte både Bengt och
Catarina att det var förskräckligt att
en del civilingenjörer tar sin examen
med mindre än tio poäng data. Och
man ska inte tro att denna kunskap
endast kommer . till nytta framför
tangentbordet. Det strukturerade
tankesättet man tvingar sig själv att
utnyttja när man programmerar kom
mer till stor användning i ens person
liga utveckling.

�,,�

Öva dina skrivfärdigheter
En civilingenjör kommer att få skriva
rapporter. Många rapporter. "Det bri
ster i förmågan att strukturera en tek
nisk rapport", varnade Bengt. Det kan
gälla allt från att förklara 15cm C-kod
till att presentera en ny produkt på ett
lockande sätt. Allt ska dokumenteras
så att andra kan förstå vad som har
gjorts, både nu och om fem år. Bengt
påpekade: "Teknikskribenter är en av
de svåraste kategorierna som finns att
rekrytera".

Lär dig språk
Engelska är koncernspråket och det är
idag ingen merit att kunna engelska
utan snarare ett krav. Att kunna ytter
ligare ett språk är en stor fördel. Det
är inte bara i samband med resor
utomlands du kan ha nytta av dina
språkfärdigheter, utan även i det dag
liga jobbet då ett projekt kan vara
uppdelat på forsk-ningscentra på flera
platser i världen.

Läs ekonomi
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produktutveckling till att fatta
� .r"'-,
strategiska beslut för en produktserie.
Det gäller att få rätt .kvalitet till rätt
pris på en produkt. "En ingenjör job
bar alltid med ekonomiska begräns
ningar", inflikade Bengt. "Om du har
ambitionen att få ett ansvarsjobb
(chef) behöver du definitivt mer eko
nomisk kunskap än den som allmän
bildningen ger dig".Alltså: Studera
och engagera dig i det du tycker är
kul och som intresserar dig. Se också
till att vara aktiv och roa dig på friti
den, i framtiden kommer du kanske
att ha större nytta av FG4711 (Plugga
hårt nOllan), än TETl.

Christian Jansson
Olof Lindqvist

Catarina pd sitt vanliga humör!
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Solvindåvatten

Esquader-93
Under sommaren sökte sig en
liten skara på ca 180 seglaren
tusiaster ut till Stockholms
skärgård för att göra de lug
naste vatten osäkra.

Super Soaker 100 är årets
nyhet på vapenmarknaden.
Svenska kustjägare har
provat en polypropylen
modell som ursprungligen
var tänkt att användas till
brandbekämpning.
Den militära modellen har
dock annan ammunition.
Trycker man in knappen
märkt Extra, ökar syraat
tacken på fienderna med

Att beakta är att många av båtarna
var av den lite större klassen (medel
längden var 36 fot). Man kan speku
lera vad detta beror på. En anledning
kan vara den vikande svenska eko
nomin som gör att fler båtägare hyr ut
sina båtar.
Vi samlades på söndagen på Grinda.
fäquadergeneralen Johan Asplund,
med stab hälsade alla välkomna och
bjöd på välkomstdrink. Till följd av
stabens väldigt enhetliga klädsel föd
des följande populära gåta:

112%.

Danne har här enbart den
traditionella modellen. Med
en elevationsvinkel pd 35
grader uppnås maximal skott
vidd.

Musik

- Vad är det som är röd-vit-grönt och

Som vanligt spelades god musik. Vårt
schlagerbidrag Eloise var mest spelad
på stabsbåten medan Gull-Britt hade
följande supermegahit:

esquaderns yngsta deltagare, Alex,
visade under dagen prov på sin
mångåriga sjöerfarenhet. Eller som
han uttryckte det själv:
Är du rädd, mamma?

Färdväg

Nu ska du veta, och nu ska dufårstd,
hur lätt du kan hjälpa polisen.
Ser du en olycka, träng dig inte pd,
std stilla sd hjälper du polisen.
Och kommer ambulans,
sd gd ndn annanstans,
och häng inte efter precis som en svans.
Sd lätt kan du hjälpa polisen.

Regatta

ldter "Swisch-Swisch-Swisch-Swisch" ?
- Vem som helst i csquaderstaben.

Årets rutt var välplanerad. Tidigare år
har man åkt upp och ner som en jojo i
nordsydlig riktl}ing. Natthamnarna i
år var : Grinda-Algö-Hasselö-Biskops
ön-Lökaö-Lilla Kastet (Ingmarsö).

Väder

Staben hade i år glömt att beställa
väder från SMHI, vilket gav de mind
re båtarna lite problem. På torsdagen
uppmättes 20 m/ s i byarna och inte
mindre än åtta segel sprack under
dagen. Som tur var fanns det en segelmakare med på esquadern, Johan
Tuvstedt. På kvällen blev han inbju
den på grogg till flera av dessa båtar.

"Kolla datanf"
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De "modigaste" seglarna var Louise
Wulff med besättning. Under förmid
dagen sprack storseglet, och den lilla
utombordaren ombord nådde ej ner i
vattnet i sjögången! Efter bogsering
till lugnare vatten kunde de segla på
förseglet in till Bullandö, där båtäga
ren ordnade fram ett reservsegel.
Glada i hågen gav de sig ut igen på
böljan den blå. Fem minuter varade
deras glädje.

På fredagen var det så dags för kapp
segling. Förvånansvärt många båtar
kom sent till start. Fältet var på grund
av detta väldigt utspritt, och många
dueller utkämpades. I sin iver att
komma först valde Cash Is King att ta
landvägen (kortare sträcka, men på
grund av det dåliga väglaget kunde
de ej hålla sin fart på 6 knop).

Gull-Britt visade prov på konsten att
segla högt (50 m med reklamdrake).
Segrare blev Frieri med Mathias
Ericsson som skeppare, trots att de
kom 10 minuter för sent till start. På
en hedrande 2:a plats kom Anders
Areskoug (esquaderns egen Merlene
Ottey) ombord på Charlotte af Djurs
holm.
Staben hade såklart en hel del (vilka?)
priser till båtar som placerat sig väl i
kappseglingen eller utmärkt sig på
annat vis. Johan Tuvstedt erhöll en
splitsnål i pris och fick faktiskt an
vänding för den redan samma kväll.

Text: Stene & Sniis
Bild: Sniis, Mie, Svinto & Stene
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Huuu, vad kallt! Jag vdgar inte bada!

Sten på sten. Förmodligen den mest idylliska bildenfrdn hela Esquadern.

Då Alex gästade ombord på "Martini-båten" blev han
lite törstig av allt pratande. När man undersökte
möjligheterna att servera Alex något läskande kom en
intressant sanningfram: Man hade (nästan) inga
alkoholfria drycker ombord!
Alex, med sina tvd högutbildade barnvakter.

Blöjtillverkning är en alltmer hårdnande marknad.
Reklam med klämkäcka slogans och söta bebisar har
bidragit till högre försäljningssiffror. Dessutom är
kvaliten avgörande. En internationell tillverkare hade
två nya produkter ute på �-test hos €squaderstaben.
Ragges blöja saknade läckagebarriär.
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Me ar solv in d åva tte n

"Flytta pd dig din djävla idiotfotograf! Vi tänker sld nu!"
- Jag är hungrig!
- Ojojoj, han är hungrig, då är goda råd
dyra.
- Goda råd? Farfars praktiska råd.
- Var är vi nånstans? Nu skall vi se...
: 6.6
Solhöjd
Vindriktning : SSV, en, tvd, tre, fyra
: Torsdag
Dag
- Vi är på västkusten!

Till sunt sjövett hör att hjälpa varandra att hålla efter hygienen ombord.
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Gull-Brittfrdn ovan. Högst & bredast.
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Jonas fixar styrbords sejnfall.

Notera att seglen faktiskt är vita!
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O kän t?

Röda korsets
Vi ser det nästan varje dag,
men ingen vet vad det är för
något. Röda korsets sjukhus
alltså.
För att rätta till den kunskaps
bristen så har Emissionen varit
där och tagit reda på det.
Röda korsets sjukhus kom till 1927 för
att kunna ge eleverna på Röda korsets
sjuksköterskeskola en bra praktik. Det
blev ett privatsjukhus där vem som
helst (med tillräckligt mycket pengar)
kunde köpa sin egen vård, och ha
med sig sin egen privatläkare. Några
av de mer kända svenska läkarna har
också arbetat på sjukhuset, till exem
pel Clarence Crafoord och Herbert
Olivercrona.

Rehabilitering
På 60-talet inleddes ett samarbete
med Karolinska sjukhuset, och Röda
korsets sjukhus övergick till att bli ett
rent rehabiliteringssjukhus. I dag kan
vem som helst från Stockholms län bli
remitterad/söka sig dit, och sjukvår
den kostar lika mycket som vanligt ef
tersom den bekostas av landstinget.
Ur landstingets synpunkt är dock

Ir ,

�--, -�� ·�

Röda korsets sjukhus -+

Röda korsets sjukhus som vi brukar se det.
vården billigare där än på offentliga
sjukhus.

Numera står verksamheten på två
"ben", sluten vård och yrkesrehabilite
ring som dagvård.

Sluten vård
Den slutna vården bedrivs på tre av
delningar med totalt 63 platser. Här
behandlas bland annat patienter som
genomgått ortopedisk kirurgi, exem
pelvis amputationer. Vidare finns pa
tienter som har lymfödem, det vill
säga svullna armar eller ben på grund
av stora ansamlingar av vävnadsvät
ska, samt patienter som lider av obesi
tas, kraftig övervikt.
All vård är inriktad på att patienten
ska kunna klara sig själv hemma och
även kunna återgå till arbetslivet. För

att lyckas med det så finns det bland
annat en träningslägenhet där patien
ten kan öva sig i att bo själv. Där är till
exempel hela köks- och diskbänken
höj- och sänkbar för att kunna prova
ut den lämpligaste höjden inför en
eventuell ombyggnad hemma hos pa
tienten.

Dagvård
Yrkesrehabilitering i dagvård bedrivs
främst för dem med smärtor i nacke,
axlar och rygg. Man är på sjukhuset
på dagarna, men bor i övrigt hemma.
Vården ges av vårdgrupper som be
står av läkare, sjuksköterska, sjuk
gymnast, arbetsterapeut, psykolog
och kurator. De sätter tillsammans
med patienten upp ett mål för rehabi
literingen (vad man ska klara av efter
åt), vilket ibland även innebär kontakt
med arbetsgivaren för att få· ändrade
arbetsvillkor och liknande.
Behandlingen sker både individuellt
och i grupp. Den individuella behand
lingen kan bestå av sjukgymnastik,
kurator- och psykologsamtal samt
funktionsbedömning och arbetsterapi.
Gruppbehandlingen består bland an
nat av gymnastik, avslappning, smärt
skola och kostinformation.
För att klara av det så finns det en
bassäng för vattengymnastik, styrke
och konditionsträningslokaler, en
snickarverkstad samt ett stort arbets
rum med vävstolar, syatelje och möj
lighetter att prov� ut olika slags hjälp
medel.

Röda korsets sjukhus idag
Övnings lägenheten. De hydrauliska stöttorna som kan flytta hela bänken upp och
ned syns tydligt
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Sjukhuset har idag totalt 125 anställ
da, vilket innebär att det är ett litet
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sjukhus
terade vård utan hela familjen får
komma dit.

KTH har i olika omgångar varit in
tresserat av att överta byggnaden,
men eftersom det finns ett villkor på
att det måste bedrivas sjukvård där så
har man tagit sitt förnuft till fånga och
Röda korsets sjukhus har därför fått
ligga kvar där det ligger.

Örjan Ljungqvist
Ett stort tack till sjukhusdirektör Yvonne
Ledel som berättade och visade runt.

Sjukhusdirektör Yvonne Udel pd takterassen pd Röda korsets sjukhus.
sjukhus med god kamratskap och där
alla känner alla. Man tar numera även
emot sjuksköterskepraktikanter från
andra länder, och för dem finns det
möjlighet att bo i anslutning till sjuk
huset.
Lokalerna är mysigt hemtrevliga, inte
alls sterilt sjukhusvita. Man har lyck
ats bevara den gamla byggnadens
charm trots att större delen av lokaler
na är nyrenoverade. Utanför finns
även en liten men mycket trevlig park
där patienterna förslagsvis kan till-

bringa lunchen. Dessutom kan Emis
sionens utsände meddela att utsikten
från takterassen är ännu bättre än från
åttonde våningen i Q-huset.
I sjukhusbyggnaden finns även ett ka
pell med plats för 200 personer och
med möjlighet att dra in sjuksängar i.

Torterade flyktingar

I sjukhusbyggnaden är även Röda
korsets center för torterade flyktingar
inrymt. Där ger man inte bara den tor-

Kapellet. I verkligheten är det målningar pd väggarna , men det syns tyvärr inte.
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STELIANL. Personen pd bilden har naturligtvis inget med artikeln att göra, alla even
tuella likheter med verkligheten är en ren slump.

Bastard Operator
from Hell, del 1

It's backup day today so I'm
pissed off. Being the BOFH,
however, does have it's advan
tages.

I REASSIGN NULL to be the tape de
vice - it's so rnuch rnore econornical
on rny tirne as I don't have to keep
getting up to change tapes every 5
minutes. And it speeds up backups
too, so it can't be all bad.
A user rings
"Do you know why the systern is
slow?" they ask.
"It's probably sornething to do with..."
I look up today's excuse " ...dock
speed"
"Oh" (Not knowing what I'rn talking
about, they're satisfied). "Do you
know when it will be fixed?"
"Fixed? There's 275 users on your rna
chine, and one of thern is you. Do_n't
be so selfish - logout now and give
someone else a chance!"
"But rny research results are due in to
rnorrow and all I need is one page of
Laser Print.. "
"SURE YOU 00. Well; You just keep
telling yourself that buddy!" I hang
up.
Sheesh, you'd really think people
would leam not to call!
The phone rings. It'll be hirn again, I
know. That annoys rne. I put on a
gruff voice;
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"HELLO, SALARIES!"
"Oh, I'm sorry, I've got the wrong
nurnber"
"YEAH? Well what's your name
buddy? Do you know WASTED
phone calls cost rnoney? 00 YOU?
I've got a good rnind to subtract your
wasted tirne, my wasted tirne, and the
cost of this call from your weekly
wages! IN FACT I WILL! By the tirne
I've finished with you, YOU'LL OWE
US money! WHAT'S YOUR NAME AND OON'T LIE, WE'VE GOT
CALLER ID!"
I hear the phone drop and the sound
of running feet - he's obviously going
to try and get an alibi by being at the
Dean's office. I look up his usemame
and find his departrnent. I ring the
Dean's secretary.
"Hello?" she answers
"Hi, Simon, B.O.F.H here, listen, when
that guy cornes running into your of
fice in about 10 seconds, can you give
hirn a rnessage?"
"I think so..." she says
"Tell hirn 'HE CAN RUN, BUT HE
CAN'T HIDE'"
"Um. Ok"
"AND OON'T FORGET NOW, I
WOULDN'T WANT TO HAVE TO
TELL ANYONE ABOUT THAT FILE
IN YOUR ACCOUNT WITH YOUR
ANSWERS TO THE PUURITY TEST
IN IT..."

I hear her scrabbling at the terminal...
"DON'T BOTHER - I HAVE A COPY.
BE A GOOD GIRL AND PASS THE
MESSAGE ON'
She sobs her assent and I hang up.
And the worst thing is, I was just
guessing about the purity test thing. I
grab a quick copy anyway, it might
make for sorne good late-night read
ing.
Meantirne backups have finished in
record tirne, 2.03 seconds. Modem
technology is wonderful, isn't it.
Another user rings.
"I need rnore space" he says
"Well, why don't you rnove to Texas?"
I ask
"No, on my account, stupid."
Stupid? Uh-Oh..
''I'rn terribly sorry" I say, in a polite
rnanner equal to that of Jimmy Stew
art in a Farnily Matinee "I didn't quite
catch that. What was it that you said"
I srnell the fear corning down the line
at rne, but it's too late, he's a goner
and he knows it.
"Urn, I said what I wanted was rnore
space on rny account, please."
"Sure, hang on"
I hear hirn gasp his relief even though
he covered the rnouthpeice.
"There, you've got plenty of space
now"
"How much have I got"
Now this REALLY PISSES ME OFF!
Not only do they want rne to give
thern extra space, they want to check
it, to correct rne if I don't give them
enough. They should be happy with
what I give thern and that's it.
Back into Jimmy Stewart mode.
"Well, let's see, you have 4 Meg avail
able"
"Wow! Eight Meg in total, thanks!" he
says pleased with his bargaining
power
"No" I interrupt, savouring this like a
fine red, roorn ternperature "4 Meg in
total"
"Huh? I'd used 4 Meg already, How
could I have 4 Meg Available?"
I say nothing. It'll corne to hirn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaagggggghhhhhh!"
I kill rne; I really do.
News

SOLA
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Så har ytterligare en SOLA-stafett gått av stapeln. Superlöparevenemanget för universitets och
högskolestuderande samt före detta sådana från hela världen (även om merparten av lagen av nå
gon anledning kommer från Sverige) som varje år engagerar c:a 3700 mer eller mindre seriösa löpa
re. Man springer under 24h c:a 270km med start i Göteborg och mål i Karlstad. Sträckan är inde
lad i 31 delsträckor med varierande längd (4,5-12,Skm). Var du med? Läs och kom ihåg. Om du
inte var med så kan jag trösta dig med att det blir fler tillfällen!
Datorer kan vara roliga när de funge
rar, men när de inte fungerar kan de
definitivt vara mindre roliga. T.ex. när
resultatdata på en stor idrottstävling
pajar, och det var precis vad som hän
de på årets upplaga av SOLA
stafetten. Med 102 lag över 31 del
sträckor att klocka inser man genast
att resultatredovisningen blir obefint
lig. Det var nätt och jämt att en vinna
re kunde koras. Två veckor efter att
evenemanget gått av stapeln träffar
jag elektros förre idrottsledare, Björn,
och tänker att han säkert vet något:
-Hej, vet du nåt om hur det gick på
SOLA?
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-Ja, ni kom på 13:e plats.
-Va! Lägg av!
-Jo, det är sant!
-Du skojar, jag tror dig inte...
På samma intelligenta sätt fortgick så
konversationen under c:a 5 min.

Springer fort
Vi springer fort på Elektro. Facit för
de sista tre SOLA-stafetterna är 18:e,
24:e och i år smått fantastiska 13:e
plats. Detta i troligen hård konkur
rens med massor av orienterare som

ju fått sin tävlingssäsong inställd
p.g.a. twar. (Anm: Väldigt många stu
denter är tillika orienterare och SOLA
har alltid varit en populär tävling
bland dessa. Märk: Lantmäteri.) Min
bestämda åsikt har alltid varit att man
springer SOLA framför allt för att det
är roligt. Bra resultat har alltid kom
mit i andra hand. Det är nämligen för
utsättningen för att man ska kunna få
den fantastiska laganda som präglar
varje stafett. "Löparproffs" från sveri
geeliten och glada amatörer springer i
samma lag med det gemensamt att
man tycker att det är roligt att
springa.
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Till att börja med så måste man anmä
la sig i tid. Det brukar ske 0830 någon
mörk morgon i april månad. Ett
SOLA-lag ska bestå av 31 st löpare av
vilka minst 10 ska vara flickor. Intres
set från manligt håll brukar vara
mycket stort så kommer man 0830
kan man räkna med att hamna på nå
gon reservlista. Tyvärr brukar det inte
vara lika lätt att skrapa ihop de 10
flickorna. Det gäller i vart fall för den
morgontrötta teknologen att komma
upp tidigt denna morgon, alternativt
att övernatta i Xll:en. DS. gjorde inget
dera utan glömde bort alltsammans
och sov gott bara för att på eftermid
dagen konstatera att just i år blev lis
tan inte full på morgonen. Det gäller
att optimera.

Sen...

Fredagen den 8:e maj är det så dags
att åka till Göteborg. Vi samlas utan
för Xll:en tidigt på morgonen för att
packa våra fyra minibussar. Där sker
också lottning om vilka som ska få
åka i den bästa bussen (elektros Re
naultbuss) och den sämsta bussen (en
äckligt lyxig VW buss som vi fått låna
direkt från nån utställning). Det visar
sig att jag skulle få åka med den bästa

..

bussen. Resan till Göteborg avlöpte
utan några större missöden och för en
gångs skull var vi i god tid till starten
kl 1730.

Start

Efter starten går stafetten huvudsakli
gen längs riksväg 45 mot Karlstad.
Sex gånger längs vägen samlar man
upp och startar om fältet för att det
inte ska bli för utspritt. Det diffar c:a
lOh mellan första och sista lag i mål
och det skulle ju kunna bli lite en
samt ... Under sina sträckor följs i all
mänhet löparen av minst 2 av de egna
bussarna. Det brukar bli ett febrilt le
tande efter infinitesimala parkeringsy
tor där man stannar till, hoppar ur
bussen, gör till exempel en våg (8
pers), ger löparen vätska och hejar
allt vad man orkar. Sedan snabbt in i
bussen och vidare några hundra me
ter för att göra samma sak igen. Den
andra bussen gör likadant varför man
hela tiden som löpare kan räkna med
rejäl uppbackning. Alla lagen gör på
liknande sätt så ni kan ju tänka er
själva...

Omstart

Första etappmålet är Lilla Edet där
traditionen bjuder att vi äter middag

-·

Glad SOLA-löpare vid namn Thomas.

SOLA-anda - 13:e plats
Givetvis följer man och hejar fram
sina löpare längs vägen och det är ur
detta kaos av minibussar, studenter
och löpare som SOLA-andan föds. Jag
kan numera också konstatera att den
na anda förmår lyfta löparnas presta
tioner till oanade kvaliteter. Årets 13:e
plats är ett utmärkt exempel på det.
Visst har vi haft några starka kort,
men det viktiga är att laget håller en
någorlunda jämn kvalitet, och det kan
bara konstateras att alla har gjort
mycket bra ifrån sig. Förr i världen
brukade elektro placera sig på unge
fär 50-70 plats och jag vet inte riktigt
vad som ligger till grund för upp
gången de senaste åren, kanske har
intresset ökat bland de bra löparna se
dan 18:e platsen 1991. Klart är emel
lertid att det definitivt inte blivit tråki
gare att springa SOLA, och de som
liksom jag själv kommer tillbaka år ef
ter år är nog benägna att håll med.
Men låt oss börja från början.

Cilla ftlr vätskeservice av Anders.
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-stafetten
stan förvandlar riksväg 45 till ett in
ferno av plåtskrot. Suck! Att folk
aldrig kan lära sig. Men man ska ju
inte kasta sten i glashus sägs det. Efter
Åmål och omstart tar D.S. över ma
növreringen av ett stycke sportig
Renaultbuss och burnar (OBS! Sant!)
iväg. D.S. Har mångårig vana av bil
körning på SOLA och årets tema visar
sig bli... -Fransk bilkörning, vilken
framför allt består i flitigt användande
av signalhornet. Snart tutar vi och
skriker till varandra allihop och vin
narstämningen är på topp.

Jämn bra

Som jag sa tidigare var jämnheten vår
styrka, och ska man döma av resultat
listan så var det jämndåliga. Dock
med undantag för näst sista etappen
där vi kom 5:a. Mycket strongt!

Slutspurt...

Typisk vy av SOLA.
på den lokala pizzerian. Det är alltid
lika roligt på omstarten där. Lilla Edet
är nog typexemplet på det speciella
med SOLA. Här blir det nämligen
folkfest varje år när vi kommer. Un
der några timmar är alla ute i byn och
alla affärer är öppna. Kl 10 på kvällen!

någon annan väg den här natten. I Vä
nersborg blir det för vår del några
timmars sömn i en gymnastiksal
proppad med sovande löpare. Av nå
gon anledning är det alltid lika kallt
här. Två bussar stannar medan de an
dra två sköter om nattetapperna.

N attlöpning

Morgon

Därefter går det vidare till Väners
borg. Nu har det blivit mörkt och ett
till synes oändligt pärlband av röda
ljus ringlar sig genom landskapet. Det
är svårt att beskriva stämningen men
det är både tjusigt och spännande. Ett
råd till alla privatbilister dock: Kör

Lunch pd en lyxkrog vid riksväg 45.
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Slutligen var det då dags för D.S. att
sälla sig till den "jämndåliga" skaran
genom att springa tävlingens 7:e och
sista etapp med en placering som inte
bidrog till slutplatsen. "Spurtsträckan"

Något piggare vaknar vi på lördag
morgon som bjuder på strålande SOL
Vad annars? Efter frukost påbörjas ar
betet med att köra ikapp stafetten som
under natten förflyttat sig ungefär
90km. Färden förgylls av blådårar
med körkort inköpta på EPA som nä-

Jonas "älgar" pd ordentligt!

D. S. själv och Tabbe. Uigg märke till hur smd mobiltelefonerna har blivit!!!
på 7,6km har de sista 2 åren verkligen
gjort skäl för namnet.

...in i mål.
Efter målgång i Karlstad bjuds tradi
tionsenligt på bastu och god middag
på hotel Gustav Fröding. Här kunde
D.S. i ett sentimentalt tal (i brist på an
dra) konstatera att årets SOLA varit
den roligaste hittills (Det blir bara bät
tre och bättre?).

Raveparty?

dem historia stannar också en buss
kvar över natten. En eloge till id
rottsledarna för att organiserandet
av vilka som skulle åka hem och när
och i vilken buss gick så smidigt.
Många av oss minns med FASA(!)
förra året.

En sorts rekommendation

Så till dig som tröttnat på alla stereo
typa studentfester och vill göra nå
got studentikost på ett lite annorlun
da sätt, eller du som inte sysslar med

Efter middagen beger vi oss fulla av
förhoppningar om spännande resultat
till SOLA:s efterfest på universalen i
Karlstad. Denna fest brukar bli en
ganska lugn tillställning men den här
bärgerar ändå ett av de största och
mest välfyllda dansgolv jag någonsin
sett (c:a 1000 pers.). Några resultat
blev det ju som bekant inte, däremot
desto mera dans. Här förbrukar vi all
den energi som eventuellt skulle fin
nas kvar efter dagens löparinsatser
och Elaka tungor har gjort gällande
att D.S. fötter befann sig mera ovan
för än på golvet. Men jag säger som
ett äldre sångproffs i Studentsångarna
sa innan vi gick in på scenen i kon
serthuset i våras: "Okej grabbar, så
sparar vi på rösten. Tänk på att det
det är fest i kväll".

studentikosa saker men vill göra nå
got kul säger jag: Åk på SOLA. Jag lo
var att du inte kommer att ångra dig
och jag vet att i varje fall jag kommer
att fortsätta att åka så länge som jag
ges tillfälle till det.

Till slut

Jag vill härmed också framrikta ett
stort tack till våra idrottsledare Jonas
Öhm och Jonas Stenberg för allt arbe
te ni lagt ner för att göra vårt delta
gande möjligt. Det största tacket riktar
jag emellertid till oss själva för att vi
var så j-a bra!

Till sist

Sist men inte minst till våra sponsorer:
Vattenfall, ABB Cables, Teli, Cekius
Tech, Telia och Pripps som bidragit
med allehanda utrustning m.m. som
gjort vår tillvaro till ett sant nöje. Ett
stort TACK och vår förhoppning om
fortsatt gott samarbete!
Vi ses på på SOLA-94

Hemåt
När vi avslutat denna "nervärrnning"
beger vi oss glada och trötta åter mot
Stockholm. För första gången i mo-

Vi har vunnit... ?

Idrottsledare med rätt att sträcka pd sig!

Eder SOLA-korrespondent
Lasse Wickenberg, E-89
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SMusK
Blåsigt värre
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Evenemanget började omkring klock
an två på eftermiddagen. Student
orkestrarna spelade på lilla respektive
stora scenen (SMusK spelade självfal
let på Stora scenen!). Först ut på stora
scenen var Kårsdraget (som enligt
egen utsago spelar med "glimten så
väl i örat som i hörapparaten"... ) med
Baletten Kårsetten. Efter deras fram
trädande kom det som publiken vän
tat på: SMusK med Baletten Skaletten.
Publikleden tätnade nu, även om mol-

LÖRDAGEN DEN 11:E sep
tember var en blåsig dag, vil
ket kanske var passande. På
Gröna Lund arrangerades
nämligen "1993 Brassband
Contest", en musikalisk täv
ling mellan olika studentorke
strar. Elektro representerades
givetvis av de alltid lika emi
nenta SMusK, med Baletten
Skaletten.
Efter att ha försett mig med en
SMusK-vimpel och en SMusK-knapp
placerade jag mig framför scenen för
att heja fram våra hjältar. För de som
inte redan äger SMusK-CDn fanns det
möjlighet att köpa den på Grönan CTo
nas, nu när du köpt ett eget exemplar,
kanske jag äntligen kan få igen mitt ex
som du lånade i våras... ?).

Helena Stjernberg sjunger vackert!
nen lyste med sin närvaro (det var,
som sagt, inte bara på scen som det
var blåsigt... ).

,_ , ;t :=

§12.5 Kongl 1. SKALÄRmusikkdrens musik håller alltid en hög klass och SKALET
TENs danser är alltid av ypperlig kvalitet.
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Klassiker som "Who walks in when I
walk out", "Goin' to town", "Djurens
bar" och "After you've gone" ingick i
setet, och den alltid lika excellenta
solosångerskan Helena Stjernberg var
i toppform. Texterna och mellan
snacket hade djur som tema {är Lili &
Sussie informerade?). Nämnda "After
you've gone" handlade enligt uppgift
"om illrar, men det framgår inte av
texten... jo förresten, den heter 'After
Djurgåm' ... ". Detta kombinerat med
själva föreställningen gick definitivt
hem. Folk skrek av hänförelse både i
Centrox:en och bergochdalbanan un
der SMusK:s framträdande.

Representanterna från Karolinska
Institutet, Blåslaget med Dragplåst
ret, följde innan det var tävlingsdags
med Anders Berglund som konferen-
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cier. Den kritiska juryn var Stock
holms mest kompetenta och mutbara
blåsorkesterjury, som poängsatte så
väl publikens ovationer som baletter
nas midjemått.

Konkurrenterna blåsta

SMusK:s konkurrenter bestod av Pro
menadorquestem med Baletten Palet
ten, Mercblecket med Efterfrågekur
vorna (från Handels), Kårsdraget med
Baletten Kårsetten, Osquar Mutter
med Baletten Omeletten samt Blås
laget med Dragplåstret. I själva fina
len spelade varje orkester tre num
mer. I SMusK:s nummer ingick bl.a.
trolleri, pyrotekniska effekter, banjo
jump och magiska korttrick. Synnerli
gen imponerande! Det stod klart att
konkurrenterna fick inrikta sig på att
försöka komma tvåa... Mycket riktigt.
Efter att alla orkestrar fått framföra
sina finalbidrag enades juryn om att
SMusK skulle vinna. Med andra ord
SMusK blåste konkurrenterna på se
gern (segerfest i Blåsut månne?).
SMusK:s kapellmästare, Martin Nils
son, mottog priset, en lyra i silver,
från Pripps, som sponsrade evene
manget.
Efter prisutdelningen framträdde en
gästorkester från Linköping, LiTHe
Blås med Baletten BlåsYran, medan
hela Grönan förvandlades till en stor
efterfest med centrum på restaurang
en Tyrol.

Stefan
Frdn oss alla pd Emissionen till er alla:
ett jättestort grattis till en mycket
välförtjänt triumf!

Suverän Musik utklassade samtliga Konkurrenter!
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Det ryktas att...

... JAS är gammalmodigt, i alla fall skämten.
... stearin lätt fastnar i håret.
... och kaffe vänner i byxorna.
... Ullis gillar julgodis. .
... � och Asa vill ha Örjan .
... Otjan har vittnen
... Åsa vill även ha sin byst fotograferad .
... Det fick hon...

... Olof har badat naken med Anna.
... SMusK-rubriken är djupare än du tror

Korvgubben
Det var en gång en man som bodde
vid en väg och sålde varm korv. Han
hörde illa och därför hade han ingen
radio. Han såg inte så bra heller, och
därför läste han aldrig tidningar. Men
han sålde god korv. Och han satte
upp skyltar vid landsvägen som tala
de om hur bra den var. Han brukade
stå vid vägkanten och ropa: "Köp en
varm korv, herrn!" Och folk köpte
korv av honom.

Error

Och han köpte mer korv från slakta
ren och mer bröd från bagaren. Och
han köpte en större spis till sitt korv
stånd. Till slut kallade han hem sin
son från universitetet för att hjälpa
till.
Men då hände något. Hans son sade:
"Far, har du inte hört på radio? Har

du inte läst tidningarna? Vi är på väg
att få en svår depression. Läget i Eu
ropa är ruskigt. Och här hemma går
allt åt skogen".

Då tänkte fadern: "Min pojke ligger
vid universitetet, han läser tidningar
och hör på radio, så han borde ju veta
vad han talar om". Sen skar han ner
sina beställningar från slaktaren och
bagaren. Och han tog ner skyltarna
och brydde sig inte längre om att stå
ute vid vägen och sälja varm korv.
Och nästan med detsamma sjönk hans
korvförsäljning till noll.

"Det hade du rätt i min pojke", sade
fadern till sin son. "Det är svår depres
sion nu, det är ingen tvekan om det".

Källa: En klokfdrmilga som vi inte lyckats
spdra.
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