Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigurd@atlascopco.com

Läs, annars
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Fullt krig råder i Stockholms gathörn. Soldater i röda
jackor står och försöker pracka på dig antingen
"Everyday" eller "Stockholm News" och snart ger sig
aven "100 nyheter" in i leken.
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A�omÄ:m N�u ��: :a:
trött nog efter att ha
läst senaste numret av Fantomen! Det här är tidningen Emis
sionen, ifall du inte lyckades
läsa texten på framsidan. Detta
är alltså Elektros alldeles egen
gratistidning. Det går alldeles
utmärkt att skicka in saker till
oss (inte brevbomber och
avhuggna fingrar och sånt, vi
hade tänkt oss mer typ något i
stil med artiklar och insändare.)
Du får även hjälpa till med att
göra tidningen om du har lust
och inte är upptagen med att
dejta fotomodeller.
Du som nyss börjat på Teknis
undrar du säkert hur du, samti
digt som du pluggar och läser
Emissionen, ska orka hålla dig a
jour med vad som händer ute i
världen. Det behöver du inte.
Väldigt lite av det som händer
söder om Valhallavägen har
någon som helst relevans för dig
de närmaste åren. Oavsett vilka
politiska beslut som fattas kan
du vara säker på att utbild
ningen på KTH kommer att
omstruktureras sisådär vart

Nr 5 2000
Årgång 35

· Utgivningsdatum
onsdag 20 sep 2000
Adress
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 21 31 18
Epost
emission@e.kth.se
www
http://www.e.kth.se/esekV
arg/emission/
Tryck
PP Print AB, 447 30 20
Upplaga
1 000 exemplar
Nästa manusstopp
måndag 2okt

Innehåll

T

Framsida
Esquadervinnare
av Magnus Grönkvist
Baksida
Ericsson

Chefemitteur
och ansvarig
utgivare

Fredrik Amerup
che@e.kth.se,
073 618 80 33

Emitteuser

Camilla Bernadt
e98_cbe,
621 01 73
Jenny Nyberg
e99_jny
Marielle Mähl
772 01 84
e97_mam

tredje år och du kan vara säker
på att det alltid finns gott om
framtidsjobb som COBOL-pro
grammerare och webb-designer.
En förkyld redaktion till trots
har vi lyckats göra ännu ett
nummer av Emissionen. Håll till
godo och skräpa inte ned i tun
nelbanan!
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Konglig
tid
Elektrosektionens
ning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
skicka
epost
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ (ej
APS.) Då kan vi nämli
gen läsa in dem i den
upplösning och det for
mat vi vill ha. Dessa
lämnas lämpligen direkt
till en emitteur eller
emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artiklar
Emissionen
tar
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt stu
derandepolitiska frågor
är Emissionen dock
öppen för det mesta.

Emissionen
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Insändare
Skicka brev till emission@e.kth.se
Bra gjort med nr 4! Den var jätte
kul!
Kenneth, elektroteknolog

Hej!

Tack!

Emissionen

Gun Axelson som doktorerar i
psykologi-matematik och identi
tet, blir intervjuad i DN och sva
rar på frågan varför flickor har
så svårt för matte:

Matematik & könsroller

"Och så går man efter boken där
exemplen ofta är hämtade från den
manliga sfären: det är fortfarande
alkoholprocent, hästkrafter och
varvtal som gäller. Varför inte ta
vara på den kvinnliga handarbets
traditionen: sticka, knyppla, väva
- där kan man tala om avancerade
räknestycken."
*suck*

Jenny Wandel & Magnus Schiöld
Mäster Simons väg 15
170 66 Solna

Adressändring

tel. 08 - 655 87 80

Anmäl adressändringar till
emission@e.kth.se

Är det meningen att kurs-PM
ska innehålla alla kursens del
moment? Är det meningen att
den ska vara en översikt över
vad man ska kunna, inte med
tanke på tentorna, utan kunska
pen för en blivande civilingen
jör? Varför var det då svårt att
hitta i kurslitteraturen, det som
stod i kursinnehållet? Det är
sant att på en sådan hög nivå
ska man inte behöva binda sig
till kurslitteraturen. Man litar
dock på kursbeskrivningen. Den
borde i varje fall hänvisa till
andra böcker där momenten kan
finnas. Inte ska man lära sig lös
ningar på uppgifter utantill. Vi
är inte här för att klara tentor, i
varje fall inte jag! Jag är ute efter
kunskapen. Hur funkar ortogo
nala systemen egentligen? Det
är inte meningen att man ska
lära sig hitta i BETA väl!

Varför kurs-PM?

Förvirrad

Camilla

I så fall ska du givetvis tala
om det för sektionens
övriga medlemmar. Det
gör du snabbast och enk
last via sektionens webb.
Här läggs ständigt nyheter
upp som berör våra med
lemmar och föreningar. I
kalendariet ser du vad som
är på gång. Det kräver
dock att du meddelar oss
vad som händer i din för
ening. Skicka ett mail till
cyberponq@e.kth.se.

Henrik Ählander,
sektionens nya infoman.

Till terminstarten kommer det många nya till sektionen... Runt 40
nya utbytesstudenter har kommit till Elektro, från många olika län
der. De flesta ska stanna här i ett år och läsa kurser med oss från års
kurs 3 och 4. Andra kommer stanna längre, eller göra ex-jobb här.
Till mottagningen har många faddrar för internationella studenter
ställt upp för att alla ska komma tillrätta och trivas.
Det är roligt om alla känner till att det finns utbytesstudenter här
och får med dem i sektionslivet!

Internationella studenter på Elektro!

Caroline och Gustaf (internationella sekreterare)
intsekt@e.kth.se
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�' Åke Holmgren

Åke Holmgren, E98, har avlidit i sviterna efter en trafiko
' lycka.
Åke var en frisk fläkt på
och
saknaden
� sektionen
� bland de som kände honom
är stor.
Åke var bl a Klubbmästare
för PR och satt i Elektrosektionens styrelse, samt var
festansvarig för Jublet.
Han begravdes den 8 sep
tember i sin hemort.

i

I

I

I
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Händer det något i
din förening?

-�,--·----------------w---------���r�-���---------

OrdfOrd

I I I

"J'!ej Uffe! Kliv inte på tangentbordet. Tänk att man inte kan få skriva
i lugn och ro ens när man sitter i en kupe. F-n här sitter man, som en
känd . . . var det nu var för något sa ...

JA MAN FÅR göra det
bästa av situationen där
man sitter i en liggvagn
strax efter nio en fredagskväll.
Med en 3,5:a på bordet och en
snart uppäten godispåse sitter
jag här och försöker att plita ner
mitt ordford. Som vanligt är jag
ute i god tid, eller??
Efter denna korta och beskri
vande början skulle jag som
ordförande
elektrosektionens
vilja hälsa alla nyantagna elek
troteknologer välkomna till
elektro och KTH.
Anledningen till att jag befin
ner mig på det här stället med
det bisarra sällskapet dit även
herr Gulan räknas in är den tra
giska inledningen på detta
läsår. En kär vän och tillika
klubbmästare på konglig elekt
rosektionen rycktes hastigt ifrån
oss i en trafikolycka och vi har
nu, i sällskap med familj och
vänner tagit ett sista farväl av
honom i hans hembygd strax
utanför Umeå.

J

A,

Efter en liten paus i skrivandet,
och en hätsk debatt angående
orgels arbete fortsätter resan
genom de norrländska ursko
garna. Detta leder mig osökt in
på sektionens framtid. Orgel,
organisation elektro, är en
grupp som sitter och kliar sina
små grå i ett tappert försök att
omstrukturera och effektivisera
hela sektionen. Andra projekt

Jubel och organisation

som ligger i framtiden är kong
lig elektrosektions ålder. Senare
i höst kommer den dagen då vi
uppnår
den
aktningsvärda
åldern av 90 år. Jubelkommitten
jobbar för fullt för att skapa en
trevlig och minnesvärd jubi
leumsvecka.

Trots den mörka starten av
denna termin ser framtiden ljus
ut för konglig elektrosektion,
men kom ihåg, det går inte att
ha roligare än man gör det. Så
kom på SM, engagera er och ta
del av allt sektionen har att
erbjuda.
Avslutningsvis vill jag bara
säga att det här, det är min ruta.

Du och SM

Här har jag rätt att skriva vad
jag vill, hur jag vill och så långt
jag vill, bara chefredaktören
godkänner det. Men eftersom
det är jag som bestämmer
(yeah, right /Che anm) gör det
ingenting.
Vi ses någonstans i Sverige.

Edward Wallquist, Ordförande,
Konglig Elektrosektionen

som precis passerat en mjölkpall
i södra Norrland.

(Till den det berör. Kan ni
vara vänliga och kontrollera
samt rättstava det jag skrivit
ovan, jag har nu trakasserat
mina reskamrater i 3 timmar och
batteriet i datorn håller på att ta

Elektros färg är vit
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Tolvan nyrenoverad!
I sommarlovets sista månad när solen äntligen tittade fram, passade
ett gäng elektriker på att renovera Tolvan.

E

EN VECKAS hårt
slit är nu Trappan, Hal
len, Kopiatorrummet
och sist, men absolut inte minst
är även Pelarsalen nyrenoverad.
Alla rummen har fått nymålade
fina vita väggar, Kopiatorrummet är inte lika fullt
med skräp och Pelarsa
len har fått nya gardi
ner, för att nämna de
stora förändringarna.
Nu är det upp till oss
alla att ta vara på loka
len, så att Tolvan slipper
renoveras nästa år igen.
För att detta ska fung
era ber jag alla att tänka
efter före. Tejpa inte
upp saker på väggarna,
det finns anslagstavlor.
Häng inte upp saker i
taket, det går inte att
laga utan att bygga om
hela taket samtidigt.
FTER

Kort sagt, gör inget som du inte
skulle gjort hemma. Tolvan är
ändå många elektrikers andra
hem (inte minst mitt eget (är det
inte ditt första?!Red. anm.) och jag
gillar inte folk som har sönder
saker hemma hos mig).

Jag vill också passa på att
tacka alla Er som jobbade under
veckan, vi gjorde ett väldigt bra
jobb! Tyvärr har Tolveriet en
något begränsad budget, så jag
kan inte ge nån storstilad belö
ning. Jag hoppas att äran är tack
nog ...
En uppmaning till alla er
andra: Se till att ta hand om Tol
van, och se till att dyka upp på
nästa fixarkväll, så kanske vi
kan hålla Tolvan fräsch ett bra
tag till. Mer information om
nästa fixarkväll kommer att
dyka upp i Tolvan under hösten.

Ett stort tack!

Som en del kanske har märkt,
så är det ett väldigt svinn på
gafflar i köket just nu. Då jag
inte tror att det förekommer
någon organiserad brottslighet
där gafflar är speciellt eftertrak
tade, så ber jag alla att tänka
noga på, att om man lånar nåt
från Tolvan, så ser man till att få
med sig det tillbaka! Skulle du få
väldigt mycket gafflar över
hemma, eller nåt annat du kan
tänka dig att Tolvan behöver,
kontakta mig. Vi tar emot det
med öppen famn.
Och sist men inte minst: Städa
upp efter Er, och ta hand om dis
ken när ni ätit. Tolveriet är inte
till för att städa åt Er andra, utan
för att se till så ni städar åt Er
själva!

Inget att gaffla om?

Fredrik, 12c

StURe talar
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Som en del kanske har sett så har Fl äntligen renoverats!
Det ser i alla fall mycket ljusare och roligare ut än förut.
Ni som inte varit där förut kan bara tänka er hur illa det var.

D

HÅLLER ÄVEN på
att hända saker i Q
husen. Målet är att få
fler övningssalar där eftersom
det behövs när Arkitekt tar över
Singsing. Förhoppningsvis kom
mer även sofforna utanför
datorsalarna att bytas ut så att
man kan sitta där och plugga.
Dessutom har systemen uppgra
derats i en del datorsalar. Detta
gör förhoppningsvis att trycket
på datorsalarna blir jämnare och
att luften blir bättre.
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Vi som har hand om studiefrå
gor är StURe, Ulrika Söder
ström, lill-StURe, Maria-Elena
Nilsback och Åkarna Azadeh
Shakoorian Fard och Henga
meh Golestani. Vi arbetar med
frågor som gäller både den
fysiska och den psykiska arbets
miljön. Lika viktigt som att
tavellamporna i en sal fungerar
är det att man trivs på sektionen
och med lärarna.

Ansvariga

Om du har något att klaga på i
arbetsmiljön eller funderar över
så kan du alltid kontakta någon
av oss. Antingen hoppa på oss i
skolan eller skicka ett mail till
sture@e.kth.se.

Ulrika Söderström,
StURe

e ..:: __,:z_.w.....,.-,........_..,_____. •

LZSUC caaa.. ......-.:•
w----·-----...

Nyantagen på elektro ? Då har du 100 obligatoriska
kurspoäng framför dig just nu. Två och ett halvt år
med fastställd kursplan

V

O T U R det skulle
vara om de kurserna
var jättedåliga och inte
gav något. Än värre skulle det
vara om du inte hade någon
som helst möjlighet att påverka
innehållet och utformningen och
att ingen tog dina åsikter på all
var.
Lyckligtvis är inget av ovan
stående sant. Varje kurs kvali
tetsutvärderas av studenterna
och KT H lyssnar på vad vi har
att säga. Det ligger ju även i
KT H :s intresse att ha bra och
attraktiva utbildningar. Utbild
ningsfrågor och utvärderingar
av elektrokurser samordnas
genom Elektro sektionens stu
dienämnd (ESN ). Rent prak
tiskt sker utvärderingarna i så
kallade kursnämnder, där några
studenter träffas tillsammans
med lärare I examinator för att
LKEN

emissiimin
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SNO informerar
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diskutera och föra fram studen
ternas åsikter. Ingen utvärdering
blir fullständig utan din med
verkan. Tag därför tillfället i akt
att delta i en kursnämnd, men
även att ta del av E SN :s övriga
arbete. Dina åsikter är viktiga.
ESN är en del av elektrosek
tionen och ingen fristående för
ening. Regelbundet har ESN
möten där utbildning och kurser
diskuteras. Dit är alla på elektro
välkomna. Nästa ESN-möte
kommer att hållas 27 september
kl 16.16 i tolvan. Mat serveras.
Speciellt vänder sig detta möte
till de nyantagna, kom dit och ge
er syn på utbildningen. Det är
särskilt viktigt eftersom det är
en ny kursplan från och med i
år.
ESN samverkar också med
utbildningsnämnderna på de
andra sektionerna
T HS

(kårens) utbildningsråd där mer
övergripande utbildningsfrågor
diskuteras. Något av det vikti
gaste arbete som skett där under
våren är fastställandet av ett
åsiktsprogram i utbildningsfrå
gor. Vill du veta mer om vad
ESN och kåren arbetar med så
titta på
ESN :s
hemsida,
www.e.kth.se/esn.
Så till en annan fråga; är det
någon skillnad på en elev och en
student? Vad tycker du? Det kan
du meddela ESN på eposta
dressen esn@e.kth.se
På adressen sno@e.kth.se
når du mig som är studie
nämndens ordförande, för
kortat SNO . Dit är du
självklart välkommen att
skriva om du undrar något.
Lycka till med studierna

Mikael Andersson, SNO

vOrdfOrd
Hej och välkomna till ännu ett
händelserikt år på Elektro, och
särskilt välkomna alla nyantagna.

Nu

T I L L H Ö S T E N är det
dags för den årliga
elektrokonferensen,
som 1 ar hålls av oss här på
KT H . Förra året var underteck
nad i Lund och träffade folk från
Göteborg, Lund, Linköping,
Luleå och Helsingfors. Och kul
var det. Man varvade samtal om
gemensamma problem, med
trevliga fester och rundvandring
på stan. Den 17-19 november
går den av stapeln och till det

behöver vi i styrelsen lite hjälp
med frukostservering, festarr
och logi för de tillresta. Så om
du känner att du tycker det
kunde vara kul att träffa nya
trevliga människor och ha kul,
så är du en tillgång. Det behöver
inte ta så mycket tid i anspråk,
så ta chansen ...
Eposta evordf@e.kth.se, så
kan vi pratas vid närmare.

Patrick Strang, vice Ordf
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Att å ka utom lands?

I

Att ta beslutet att åka utomlands och studera kan vara svårt. Jag
tog beslutet redan när jag fick reda på att man kunde åka utomlands
- d v s första veckan på KTH.

HAR
H A F T ett väldigt
trevligt år, lärt mig
mycket om både det ena
och det andra. Det är ju inte
bara för att lära sig de tekniska
ämnena som man åker utom
lands. Man är antagligen lika
mycket ute efter att lära sig
något nytt om landet man åker
till samt dess kultur. Icke att för
glömma de som bor i landet
man besöker.
Valet att åka till Irland var
EIT:s (nuvarande DEF /reds anm),
inte mitt egentligen. Jag ville till
Australien. I 10 år har jag försökt
ta mig dit och jag misslyckades
även den här gången eftersom
jag inte hade de betyg som kräv
des och det var många med mig
som ville dit. I efterhand är jag
inte det minsta besviken. Jag har
lärt känna många personer från
olika hörn av Europa och andra
delar av världen.
G

Irland är en ö mitt i Atlanten.
Atlanten är ett hav där det blå
ser mycket. Irland är den sista
utposten mot detta oregerliga
hav. Det är en av sakerna som
under historien har format irlän
darna. En annan är katolicis
men. Jag kan fortsätta räkna upp
saker som har format irländarna
på samma sätt som du antagli
gen kan räkna upp saker som
har format svenskarna.

märks inte lika mycket i de
yngre åldrarna som i de äldre
men jag känner definitivt fler
irländare som går i kyrkan på
söndagar än svenskar som har
varit på någon söndagsguds
tjänst över huvud taget.

Hur är de då, irländarna?
Ryktena säger att de är rödhå
riga, trevliga och ofta går på
puben. De två senare stämmer,
att alla är rödhåriga gör det inte.
Det kanske finns lite fler rödhå
riga irländare/ skor än i Sverige
men inte många.
Pubkulturen är viktig. De går
ut på puben och tar en öl eller
två betydligt oftare än vi gör i
Sverige. Man går ut för att
umgås. Man kan gå ut själv en
kväll på puben och vara säker
på att få umgås med folk - som
man inte har träffat förut eller
någon som man känner- och

Cork var den stad där jag till
bringade mitt år och trivdes väl
digt bra. Cork är en stad i södra
delen av Irland med 150 200.000 invånare beroende på
hur man räknar. Den är Irlands
näst största stad och fler och fler
flyttar in. Cork har charm, den

prata lite skit. Man hamnar lätt i
rundbjudande, d v s att man bju
der en runda var. Är man fyra
får man bjuda tre andra och
sedan går det runt till alla har
bjudit och alla ska ju bjuda
innan man går hem.
Privat är de väldigt trevliga
men om man inte tål/ förstår
sarkasm får man vara beredd på
att bli lite irriterad
Krockar ja, de har ju onekli
gen en lite annan syn på reli
gion. Irland är katolskt. Det

är tillräckligt liten för att inte
vara en vanlig storstad och till
räckligt stor för att ha allt man
behöver även om en del Cork
bor åker till Dublin för att
"shoppa" och gå på nattklubb.
Cork är faktiskt en stad jag kan
tänka mig att bo i.
Vilka städer har man vanligen
hört talats om innan man åker
till Irland tro? Dublin, Cork,
Galway, Limerick, Kilkenny om man nu inte tror att Kil
kenny bara är en öl - och kanske

Städer i Irland

Kulturkrockar

Min tur att bjuda. . .
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Folk på besök blir väl omhändertagna!
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Kilarney. Dublin är huvudsta
den och där bor ca 1.4 miljoner
månniskor, drygt en tredjedel av
alla invånare i Irland. Personli-

den och finns öve r hela världen.
De försöker dessutom hålla
uppe traditionerna hemifrån,
lära ut irländska, hålla på med

= -----••w
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torieberättande på en av
pubarna i Cork. Dit gick jag
ibland och fick mig till livs en
massa olika sorters berättelser.
Några sjöng dem, vissa hade
med sig olika dokument som
styrkte berättelsen och vissa var
helt klart bara sagor men väldigt
roliga att höra.
Man kan åka runt hela Irland på
10 dagar utan att stressa för
mycket, om man har bil. Att ta
sig till en lite n plats i andra
änden av Irland med tåg eller
buss kan vara lite jobbigt.
Vägarna är inte särskilt bra och
de har väldigt många trafik
olyckor.
Det finns mycket att se i
Irland och det är därför ingen

Turist i Irland

Även om det inte syns blir det ett bra slag mitt i hage/stormen.

gen tyckte jag inte att Dublin var inhemska sporte r och dylikt. På
så speciell, mest ytterligare en detta sätt har kunskap om Irland
storstad i mängden. Även till förmedlats över hela världen
Dublin är det många som flyttar och vi får höra många berättel
in, både från övriga Irland och ser.
världen. Galway, Limerick, Kil
kenny och Kilarney är kända Mytomspunna Irland
över hela världen. Tillsammans Här hemma har vi en föreställ
har de ungefär 140.000 invånare ning att Irland är lite som taget
med Galway som Irlands tredje ur en sagovärld. En grön ö mitt
största stad med 50.000 invå ute i Atlanten där många berät
telser kommer från. De har pre
nare.
Hur kommer det sig att så cis som vi små oknytt som lever
många vet att dessa småstäder i skogarna men eftersom man
på en liten ö i Atlante n över inte vet lika mycket om Irland
huvud taget existerar? Irlän blir det mer mytiskt! Första tis
darna har utvandrat i århundra- dagen i varje månad var det his-

Två svenskar möter en tredje på en liten halvö . . .

Lite blåst (!) får man tåla

bra ide att åka runt för att se allt
på 10 dagar även om man kan se
många av de kända ställena. Jag
kan rekommendera att stanna
på extra många ställen när man
åker längs västkusten. Några
smultronställen är Cliffs of
Moher, Aran Islands och halvön
Dingle, för att nämna några.
Det bästa är att vara några
stycken, hyra en bil, turas om att
köra och stanna på en del pubar
utmed vägen och ta en öl här
och där på alla de små lokala
pubar som finns i alla byar.
Det kom lite olika folk över
och hälsade på och då åkte vi
runt till olika ställen med bil för
att beskåda diverse sevärdheter.
Vid ett tillfälle åkte jag med en
kompis till en strand i Dingle
och där träffade vi en annan
svensk som var där och fotade åt
en författare. Det ska tilläggas
att det var 16 grader och rejält

9
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blåsigt den här dagen. Man kan
gissa att det var det som var
orsaken till att det bara var vi
och fyra andra turister som hade
stannat vid stranden. Det blev
ingen lång vistelse där ...
Jag är inte säker på om det jag
tänkte skriva om golfen tillhör
turistandet eller idrotten. Det får
helt enkelt ligga inom turistan
det precis innan idrotten.
För golfentusiaster är Irland
ett Mekka, det finns golfbanor
runt många knu
tar och du är väl
kommen att spela
på de flesta utan
att ha ett jättelågt
handikap. Att de
börjar på 24 i
handikap (ni gol
fare förstår vad
jag menar!) är en
helt annan sak.

football aussie rules. En annan
är hurling som spelas på en rug
byplan, med en liten hård base
ballboll och träklubbor (kallas
en hurling). Det är två trevliga
idrotter att titta på och man för
undras hur orädda spelarna är. I
hurling ska man ... Nej, det är
nog ingen ide att förklara. Om ni
åker dit ska ni definitivt gå på en
match i hurling och / eller gaelic
football.
Jag höll på med badminton

Så har vi då kom
Hela laget och några bucklor
mit till ett för mig
kärt ämne. Vad anses vara sport och dart under mitt år och det
är olika för olika personer, själv var badmintonlaget som hade
viss framgång. Dartlaget vann
tycker jag att dart är en sport.
I Irland har man utvecklat inte en enda match under hela
några inhemska idrotter som året, vi lyckades faktiskt spela
tillhör "de Gaeliska sporterna". en vänskapsmatch oavgjort lus
De har en idrott som heter gaelic tigt nog. I puben kastandes dart
football och är ett mellanting har jag haft några av mina bästa
mellan rugby, vanlig fotboll och stunder och träffat många nya
bekantskaper. Som den gången

Idrott

Division sex i badminton

vi åkte till fel pub och stannade
kvar två timmar efter stäng
ningsdags och kastade mot de
lokala förmågorna. Behöver jag
tillägga att vi inte vann så
mycket här heller, men det är ju
inte alltid viktigast!
Badmintonlaget däremot tog
sig till final i irländska mäster
skapen där tre lag möttes, ett
från vardera landskap och där
kom vi tvåa. Innan dess hade vi
vunnit Cork county- och Muns
terfinalerna. Nu var det inte så
mycket min förtjänst att vi vann
eftersom jag var nummer fyra i
laget av killarna och tre spelade
i varje match men det var oer
hört kul ändå att komma så
långt. Nu kanske ni också vill
veta att jag spelade i den näst
lägsta divisionen i Cork och den
lägsta där man har nationella
mästerskap. Olika divisioner
möter varandra på lokal, land
skaps och nationell nivå innan
vinnarna i varje omgång går
vidare.

Om ni vill veta vad jag har för
minnen i övrigt får ni gärna
fråga. Jag sätter mig gärna ned
och diskuterar otaliga trevliga
minnen som jag har med mig
från mitt utbytesår på Irland.

Minnen

Ett speciellt tack till Inger och
Ingeborg som trodde på mig och lät
mig åka trots icke klarade poäng!

När halva natten är liden racketen bytts ut mot glas i baren . . .
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Raditex söker Unixvana medarbetare
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Raditex expanderar för närvarande. Vi söker medarbetare som vill arbeta med
källkodsöppna system som Linux och FreeBSD.
Om du vill vara med och skapa ett ledande företag i Sverige som har
öppna system som specialite - då är detta chansen för dig.
Raditex kommer de närmsta åren att genomgå en expansion inom en rad
områden. Vi kommer att utöka vår konsultverkasmhet, ge oss in i flera
intressanta utvecklingsprojekt, och förstärka vår utbildningsverksamhet ordentligt.
Du bör vara civilingenjör, utbildad datatekniker eller motsvarande. Du måste
kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi arbe
tar nära våra kunder och du måste kunna umgås med och förstå andra
människors utgångspunkter och krav.

Vi söker dig som ...

Du skall ha gedigna kunskaper om Unixbaserade system, gärna FreeBSD
och Linux. Du ska ha god kunskap i mjukvaruutvecklingsprocessen (make,
cvs, X l 1 ) och får gärna behärska SQL. Dessutom är det en fördel om du kan utbilda inom ditt område.
Vi har idag projekt som inbegriper allt från devicedriverskrivning till programutveckling med G T K + .

Dina kunskaper

- Intressanta projekt på källkodsöppna system. -Hög kompetensnivå och goda
möjligheter att utvecklas till en teknisk spjutspetskompetens inom ditt
område.
Vi vill locka till oss de bästa kompetenserna inom vårt område. Därför
är egen utveckling och delaktighet i företaget centralt i allt vi gör.

Vi erbjuder

Är du intresserad, kontakta Göran Hasse <gh@raditex.se>, 08-694 92 70.

Du kontaktar

M,1J,..tq11tr!Jll1f.al{i;.r! .:-�----·-------_,,______.___________
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Rea ktorn med ZTV
Få vet nog att Sveriges första kärnreaktor låg i många år några få
meter ifrån restaurang Quantum. Numera är reaktorn borta, och i
bergsrummet 25 meter under markytan härskar medieteknikerna.

C

T R E dagar om
året håller man öppet
hus i den gamla
Reaktor 1. Emissionen var då
naturligtvis på plats.
- Välkommen! Ni får vänta på
guiden här inne, säger en söt tjej
vid den anonyma ingången till
det som en gång var Sveriges
första kärnreaktor. Vi blir hänvi
sade till ett rum med diverse
foton, bruksföremål från femtio
talet samt en TY, som visar en
film om de svenska kärnkrafts
pionjärerna. Filmen gjordes av
folk på KTHs medieprogram. En
pedagogisk röst förklarar: "I
skuggan av Hiroshima och
Nagasaki tyckte även Sverige att
det var dags att satsa på kärn
kraft..."
I R KA

Ja, det var tider det! I slutet på
40-talet ville Sverige plötsligt
hoppa på atomtåget. Få visste
riktigt vad det var,
folk på gatan und
var
man
rade
kunde "bryta ato
mer", men alla
tyckte onekligen
att det lät coolt.
Speciellt folk inom
Försvarets Forsk
ningsanstalt
blev
(FOA)
mycket entusias
tiska. En vacker
dag anställde de
ett gäng unga fysi
ker, bland annat
Karl-Erik Larsson,
som senare blev
professor i reaktor
fysik här på KTH.
Som arbetsuppgift
fick . han uppma
ningen: "Gör något
med neutroner!".

Atomer är coolt

Tillbaka till femtiotalet
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Tja, vad kan man göra för kul uppe på en jättehög rostig
med neutroner? Att bygga ett metalltrappa. Någonstans från
kärnkraftverk såklart! Sagt och taket droppar vatten, räcken är
gjort, man ansökte om att få täckta med gröna alger, ordent
bygga en kärnreaktor i ett ens- lig belysning lyser med sin från
ligt beläget område på ett varo, och det hela ser ruskigt likt
betryggande
avstånd
från ett sjunket skepp. Jag tjuvläser
huvudstaden, nämligen Drott- guidernas "Säkerhets föreskrif, -a -- ter", som jag snodde
ning Kristinas väg vid ingången: "gå ej
på KTHs campus"I analogin
in i mörka rum, var
område. På den
föreslogs namn vaksam (... )". En lätt
tiden existerade
som SLEEP
naturligtvis varpanikkänsla börjar
ken någon kärn(Swedish Low infinna sig i magen.
Ca 25 meter längre
kraftsinspektion
Energy
ner tar trappan äntlieller strålskyddsinstitut, så man
Experimental gen slut. Efter att ha
fick
tillståndet.
irrat runt i de mörka
Pile) och
dammiga korridoUtan att ha någon
erfarenhet
alls SL URK (Svensk rerna hamnar vi i
börj ade man så
själva reaktorrumL ågenergi Uran met.
bygga kärnreakBetongvägReaktor
garna och taket där
torn år 1950.
är täckta med ett rutKanske
SLURK
= wa• - - nät med en unik
Namnet var ganska viktigt. kod i varje ruta. Dessa användes
Världens absolut första kärnre under rivningen av reaktorn för
aktor byggdes i en källare under att kontrollera att ingen strål
ett stadion i Chicago och kalla ning fanns kvar.
des CP-1 (Chicago Pile 1). Eng
lands första kärnreaktor hade i En tillbakablick
stället namnet GLEEP (Graphite Vilken typ av reaktor skulle man
Low Energy Experimental Pile). då bygga? Många länder
I analogin föreslogs namn som använde uran som bränsle och
SLEEP (Swedish Low Energy grafit som nedbromsningsmate
Experimental Pile) och SLURK rial. Denna konstruktion krävde
(Svensk Lågenergi Uran Reaktor dock väldigt mycket uran, och i
Kanske). Till slut bestämde man Sverige var det ont om den
sig dock för det slutgiltiga nam varan. Bland annat därför valde
man att satsa på tungt vatten i
net Rl.
stället för grafit, och då räckte
Vi fortsätter
det med endast tre ton uran.
- Då kan vi gå! säger tjejen från Som ett trevligt bonus fick man
ingången. Det är jag som blir er en hel del plutonium som
avfallsprodukt, vilket skulle
guide.
Vid den massiva dörren blir komma till nytta om nu Sverige
det ett kort stopp. Efter några valde att satsa på kärnvapen.
Under stort hemlighetsmakeri
misslyckade försök ger den
dock upp och släpper motvilligt köpte man in fem ton tungt vat
oss igenom. Vi hamnar högst ten från Norge, medan Frank-

Y'

emissiO
nnn=�=-----·------ -

__,__ . �-'"·--·--

-....,_......
._..
.....
.._�
..
...,
a��---••
...,.,......,
__
....,__
___________,,____._....,...!!.;.!!!;::.:!

rike gick med på att "låna ut" tre
ton uran, som snart hamnade på
Drottning Kristinas väg. Äntli
gen kunde man så sätta igång
och bygga själva reaktorn. Detta
tog knappt fyra år, och den 13
juli 1954 gick Sverige in i atom
åldern.
Det fanns naturligtvis en hel
del frågor. Hur påverkas man av
strålningen? Hur stor effekt kan
man få ut? Skulle reaktorväg
garna hålla? Detta och mycket
mer tog man reda på under de
16 år som reaktorn var i drift.
Byggnadskostnaden blev 20 mil
joner kronor, medan rivningen i
början på 80-talet kostade även
den 20 miljoner, en hög siffra
även om man tar hänsyn till
inflationen.

Användningen

Först och främst använde fors
karna Rl till att lära sig hur en
reaktor egentligen fungerar. I
arbetsrummen längs de långa
korridorerna satt fysiker, kemis
ter och annat konstigt folk och
utförde diverse bisarra experi
ment. Ofta brukade man till
verka olika isotoper, som sedan
såldes till Karolinska institutet
och liknande ställen. Tillverk
ningsmetoden var rätt enkel:
man hade en vagn, som lastades

med exempelvis bly och kördes
in i reaktorn. När man sedan tog
ut vagnen kunde man (för hand
naturligtvis) packa upp och
skicka iväg de nybildade isoto
perna.
Under reaktorn fanns ett rum
med hål i taket, som användes
till att tappa ut tungvatten. Tan
ken var även att föra dit svåra
cancerpatienter och öppna hålet
lite, så att blev bestrålade. Man
tyckte dock att det var lite dumt
att ha patienter på samma ställe
som dumpningen av tungt vat
ten, så cancersjuka fick vänta
tills man byggde R2 i Studsvik.

Arbetsmiljön

Säkerheten var rigorös. Reak
torn kyldes med luft, som sedan
blåstes ut genom den 37 meter
höga skorstenen på Drottning
Kristinas väg 51. För att kontrol
lera att den inte hade otillåtna
mängder radioaktivt stoff hade
man strålningsdetektorer strate
giskt utplacerade lite här och
var. Två gånger om året var det
dags för städning av reaktortan
ken. Teknikerna fick då krypa in
dit och smörja in styrstavarna
med grafitfett.
Säkerhetsföreskrifter special
tillverkades av professor Rolf
Sievert, som ledde arbetet inom
strålskydd och är en av de få
svenskarna som har fått en SI
enhet uppkallad efter sig.
Mycket tack vare honom kom
ingen av de som arbetade med
Rl till skada.
Inne i reaktorhallen var det
riktigt hemtrevligt. Taket var
blåmålat, och de enorma
betongväggarna täcktes av
vackra mörkblå draperier, som
frun till en av medarbetarna
sydde ihop med sin symaskin.

Nedläggningen

Aga var förbjuden även då. ..

ij,

1969 beslutade man att lägga ner
Rl, och den 6 juni 1970 stängdes
reaktorn av för gott. Tio år
senare sanerades hela byggna
den, och fram tills nyligen fick
den jättelika lokalen 25 meter
under marken förfalla (se arti
keln intill).
Sergej
Foto: Fredrik

Så sänker vi ner styrstavarna...

OJ då, skärmen blev blå!

The Cave Experience

Idag är det medieteknik som
styr och ställer i bergsrummet.
Reaktorhallen är omvandlad till
en "experimentscen", och i det
gamla kontrollrummet sitter
bland annat en norsk doktorand
och kablar ut allting på Internet.
Han har skrivit en forsknings
rapport om "What happens
when people, technology, art
and global networks start to
internet in a performance
space?". Nu håller han på att
testa sina ideer i verkligheten.
På reaktorhallens vägg proji
ceras ett slags bildspel med psy
kedeliska färger, som ändras i
takt med den moderna cyber
musiken, som strömmar ur hög
talarna. De som har någon gång
lyssnat på "myonsång" i Sing
Sing förstår kanske ungefär hur
det låter.
I ett litet bergsrum nära reak
torn står en TV, som visar ZTV
med Madonnas "Ray of light".
Detta ser fullständigt surrealis
tiskt ut!
Allting sänds sedan över den
Internetbaserade radio- och
"videokonferensstationen".
Man kan t ex skicka in en förfrå
gan - så börjar kameran visa det
som man själv är intresserad av.
Projektet sattes igång i maj i år,
men verkar dessvärre vara gan
ska dött för tillfället.
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Under två veckor i sommar har 164 tjejer från Stockholmsområdet
deltagit i en teknikkurs på KTH

M

var att få tjejer mer
intresserade
av
teknik. Den här typen av kurs
har pågått sedan fyra år till
baka och sker i samarbete med
Utbildningsförvaltningen
i
Skolverket
Stockholm.
har
Utbildningsförvaltsponsrat
ningen i Stockholm som i sin tur
har haft kontakt med skolorna
och skött om antagningen. 24
tjejer kom från Husby och det är
Stadsdelsnämnden där som har
betalat så att eleverna från Hus
byskolan kunde komma. Ansva
rig för kursen är Christer
Johannesson som är förestån
dare vid KTH:s kurslaborato
rium och lärare i fysik.
Kursen har varit indelad i tre
ämnen; teknik, fysik och kemi.
Eleverna har fått göra samma
LET

MED

KURSEN

Eva assar vid kärnfysiklabben

laborationer som teknologer gör,
fast på en enklare nivå, något
som gjorde tjejerna stolta. Tje
jerna har fått 50 kr per dag i
ersättning för resa och mat.
Assistenterna under laboratio
nerna har varit teknologer från
KTH.

svårighetsgrad på laboratio
nerna. Teorin inför laborationen
kunde ibland vara svår att för
stå, men då de väl utfört labora
tionen och sett resultatet var det
lättare att förstå teorin. Åsik
terna var delade om vilket ämne
som var roligast. Kursen är ett
bra sätt att få fler tjejer intresse
rade av teknik, och under läsåret
anordnas fler kurser bl.a. för
barn i åldern 7-12 år, för att
väcka intresset till liv för teknik,
fysik och kemi.
Teknik är kul!

Johan hjälper till med vippan

Exempel på laborationer i
fysiken har varit ultraljud och
kärnfysik, inom kemi att till
verka tvål, plast och estrar och
inom tekniken att tillverka en
vippa.
Informationen om kursen fick
tjejerna på skolorna via syo-kon
sulenter och NO-lärare. Många
tjejer hade inga speciella för
väntningar inför kursen, men
fann att det var roligare än de
trott. Det var roligt att det var tre
olika ämnen med varierande

Text: Annie Song & Eva Frendh
Foto: Annie Song

EF TER EN 8E

SVIKELSE 1-iJÄLPER

Dff ALLTID ATT
STIRRA TOMT FllA

FÖR SEJ f:N STUND.'
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Allt är möjligt I
Amsterdam

I

S

En reflektion utan egentlig poäng.

PA TuN N E LBANAN
på väg hem från jobbet.
Sitter och slötittar på
reklamen och ångrar lite att jag
lämnade min Metro på jobbet.
De var givetvis slut i Alvik när
jag kom dit och inte ett enda
exemplar finns i vagnen. Fortsätter att blänga på reklamen
som jag redan sett ett hundratal
gånger. Så till slut fångas min
uppmärksamhet av något som
ligger på golvet. Det ser ut att
vara en serietidning. Jag
plockar upp den och tänker att
det kanske är något att läsa. Det
visar sig vara ett ungdomsmagasin, Use It, om möjligheternas
stad, Amsterdam. Jag börjar
bläddra lite i den. Magasinet är
gjort på fyra språk och verkar
innehålla en hel del information
för den som är på väg till eller är
i Amsterdam för första gången.
Amsterdam är, enligt magasinet, möjligheternas stad. I introduktionen beskrivs Amsterdam
sam en öppen och tolerant stad.
Bland annat står det " ... detta är
Amsterdams
dubbeltydighet:

I
l

ATT

porr och öppenhet, knarkare och
en liberal drogpolitik.
"Alla är så fria det finns en
tolerans för allt, till skillnad mot
alla instängda snobbar som gli
der omkring i BMW och bär päls
i Munchen", säger en ung kille
som besökt Amsterdam för för
sta gången. Han säger vidare,
"Alla är så trevliga. När jag kom
hit kom det fram en kille och sa,
Hey brotha!i:, do you want
anything?. Bara en sådan sak,
som att fråga en främling om
han behöver hjälp".
Hmmm, inte för att jag tror
att han skulle hjälpa honom
med att bära väskor eller fixa
hotellrum. Vidare finns det en
mängd reklamannonser i maga
sinet. Bland annat för en mängd
så kallade Coffe Shops, om vilka
det står " .. där mer säljs än du
kan ana." i inledning. Två av
dessa
annonser
innehåller
rökande människor. I en av
annonserna är bilden en hand
gjord avbild från en retuscherad
bild av Påven med texten, "The
Pope smokes dope".

Sidan efter kommer så en liten
ruta med en annan annons (se
nedan). En väldigt försiktig hän
visning till vad man bör ge akt
på och vad som inte är tillåtet.
Magasinet är från 91 I 92. Kan
ske har spelreglerna ändrats
sedan dess, vad vet jag, men
kanske är Amsterdam möjlighe
ternas stad. Vad vet jag, jag har
aldrig varit där.

Ulf Kalla
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Amsterdam hos the reputation thot much, if not everything, is posslble
herc. Toleronce ond freedom lo do whot you wont ore impor1ant
vafues here.
Amsterdam, however, is no porodise. It is o me1ropolis like mony
others with cornporoble problems such os unemployment, pollutioo,
slums, racism, crime, drugs. Drugs is whot we wont to talk ta you
obout
Amsterdam hos o reputotion for toleronce, tho1 onything goes.
certoinly os for os drugs are concemed. This is not true
In Amsterdam os well, the use of hord drugs like cocair-.e, heroin,
speed or LSD is prohibited. In spite of this thcrc ore hord drugs for sole.
There are more ond more instonces of cut and po!luted drugs. The
quolfty is uncertain. The use of hord drugs is dangerous.
lf you have never used drugs don't use yaur holidoy in Amsterdam fOf
them either. Amsteniom has more, lovelier and better things to offer
thonjust this.
For more infom-ootion you eon cell 626 5115 (Drugs Prevention
Centre).
©SuroGVOiPf'O.'GG&GO

HMM... JAG
l<AN5KE LA'STE
FEL ...
JAG KANSKE
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(c) Gary Clark I Egmont Förlag Läs Träsketserien i Serieparaden!
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Musikalsillska1et

Introduktion

Sama rbetspartners

M u s i k a l s ä l l s k a pet är en före n i n g
(blivande fristäende k§rförening) vid
Kungliga Tekniska Högskolan, vars
verksamhet bedrivs vid Tekn is, men du
behöver inte studera på KTH för att bli
medlem. För nä rvara nde är vi 20
m e d l e m m a r men h o p p a s k u n n a
expandera rejält under hösten.

Osqstämman, studentkören, har vi
sat intresse av att medverka vid upp
sättningen.

Produktioner
Under våren 2001 kommer vi att sätta
upp en workshop (förhandsvisning) av
rockoperan "Ron & Julie" i Nymble. En
engelsk version av hela rockoperan
kommer ocksä att sättas upp i Tulsa,
Oklahoma inom en snar framtid. Arbete
p å g ll r m e d a tt övers ä tt a shäl
sllngtexter som manus till svenska,
vilket beräknas bli klart under tredje
kvartalet 2000.
Samtliga THS-medlemmar, så väl som
icke KTH-studerande, har möjlighet att
vara
m ed i e n se m b l e n v i d
uppsättningen eftersom vi är både en
THS-förening och en fri teatergrupp.

Vissa medlemmar i musikalföreningen,
Lyft en stol, kan tänkas medverka i
Musikalsällskapets uppsättning.

Kreativa mentorer
Björn Skifs h a r läst m a n u s och
kommenterat både manus, text och
musik. Han gav rockoperan bra bety\l
_
och kommer inför workshopen att b1sta
med sina kontakter, som bland annat
inkluderar teaterproducenten Vicky von
der Lancken .
Jonatan Karlsson, driver Edinim, ett
produktionsbolag på söder, och har
skrivit, regisserat och producerat de
omskrivna musikalerna "En syster och

en bror" samt "Judinna". Han kommer
att bistå med råd, tipsoch till viss del
även studiotid.

Kontakt

Är du intresserad kan du läsa mer pli
Vi har spelat in en CD med låtar från
vår hemsida eller ta kontakt med oss
rockoperan. Mer information om såväl
genom Jimmy Granström.
CD som rockopera finns på webben :
E-post:
k98_jgm@k.kth.se
Telefon:
08-500271 0 1
http://www.zetterstrom.net/ronjulie/

VI SÖKER FOLK TILL ALLA DELAR AV
ENSEMBLEN, MEN FRÄMST M USIKER

Kontakta :

Jimmy Granström

08 - 500 271 01 k98_jgm@k. kth.se

h t tp://rnusikal. zet ters t rorn. ne-t/

http://musikal.zetterst rom. net
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Kan vi få ta upp 32 sekunder av din tid?

O

(Omorganisa
tionskommitte Elek
tro) har kommit
fram till ett förslag på ny organi
sation av elektrosektionen. För
slaget kommer inom en snar
framtid finnas tillgänglig för all
män beskådan. För att förslaget
ska antas (det krävs två på var
andra följande SM-beslut för en
stadgeändring) kommer det
vara ett extra-SM ca två veckor
RGEL

innan ordinarie okt-SM . På
extra SM kommer stadgan att
behandlas. Då har du möjlighet
att komma med förslag på för
ändringar. Därefter kommer den
framvaskade stadgan att slutgil
tigt antas på ordinarie okt-SM.
Missa inte chansen att förändra
sektionen!
I denna stund finns tyvärr inte
datum för de två S M samt plats
för stadgepublisering tillgäng-

liga. Håll utkik i Tolvan, Q
husen och Nymble samt på sek
tionens hemsida efter anslag
med denna information.
Vi ses!
OrgEl
Om ni vill komma i kontakt
med
OrgEl,
e-posta:
eller
e95_ali@e.kth.se
e97_mam@e.kth.se

Fri som en fågel?
Följande E-Osquar och E-Osqulda har tagit examen under perioden
2000-05-10 t o m 2000-09-05
Johan Adelöw
Erik Andersson
Magnus Andersson
Per-Erik Andersson
Anbarani Hossein Arefi
Magnus Arvidsson
Marco Bona
Ralf Boström
Stefan Cederblad
Henrik Claesson
Annica Edlund
Per Rune Albin Ekstrand
Tomas Eriksson
Mikael Feuk
Niklas Fougelberg
Christina Frendh
Anders Frost
Kjell Gustafsson

Dragan Havelka
Karin Henning
Daniel Hessing
Claes Håkansson
Tommy Hiibner
Thabit lbrahim
Anders Jonsson
Daniel Kahlin
Jörgen Kunnari
Joakim Laksov
Linda Li
Sven-Erik Lindström
Mathias Loqvist
Anna Lundström
Peter Medin
Jan-Åke Melin
Fabio Moioli
Paolo Moretti

Julien Mourlon
Raimo Niskanen
Linus Norrbom
Åsa Nyström
Fredrik Palmkvist
Oswaldo Perdomo
Mikael Ribaeus
Faride Shams
Daria Sheikholmolouki
Per Strid
Tobias Tynderfeldt
Andreas Wallberg
Grattis! Lycka till i den stora
världen utanför Teknis, där jag
bor!
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En bussig chaufför
En söndag mitt i augusti kliver Rickard och jag på 62:ans linje
vid Fridhemsplan i riktning mot Fredhäll.

E

EN
K O RT stund
hörs en myndig, men
trevlig stämma ur hög
talarna: "Västerbroplan". Rösten
tillhör
Magnus
Almkvist,
ELOR:s ordförande, som nu
under sommaren jobbar som
busschaufför.

tidtabellerna som är rena glädje
kalkylerna samt att man blir rent
psykiskt trött av att köra buss.
Detta leder till att man tenderar
till att gå upp i vikt p g a all
skräpmat som äts eftersom man
helt enkelt inte orkar laga mat.
Dessutom är det ju ett väldigt
stillasittande jobb. Jag frågar
honom om det skett några roliga
eller annorlunda händelser
under hans tid som busschauf
för. Han berättar om ett tillfälle
då han råkade stänga dörren på

FTER

Med på bussen finns förutom
jag och Rickard även en kollega
till Magnus som heter Torbjörn.
Vid en hållplats säger Magnus
något om att det är omlagd kör
sträcka på den här turen och
börjar bli lite fundersam då han
inte riktigt har koll på vart han
skall någonstans. De två står och
pekar och diskuterar lite, allt
medan passagerarna kliver på
och tittar lite oroat på de två.
Efter en koll med centralen via
radio får Magnus beskedet att
det inte är någon ändrad rutt.

Omlagd rutt

en dam, varvid han bad om
ursäkt och damen lite surt
slänger ur sig "Bussigt"! Och det
var ju ganska så kul sagt fast
hon nog inte tänkte på det.

Magnus berättar vidare om när
han var ute för första gången
och körde då linje 1 mot Friham
nen och han råkade svänga lite
sent vid en refug, så han inte
kunde fortsätta frammåt.
Han började då backa, men då
slog automatbromsarna till.
Dessa slår till då det bli en viss
vinkel mellan för och bakdel på

Förbjuden åtgärd

Tidtabeller som
glädje kal kyler

I

På väg över Rålambshovspar
ken hälsar han på en kollega i
mötande fil och berättar sedan
om att jobbet i sig är okej.
Det som är lite stressande är
alla rödljusen och detta beror på
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bussen. Nu gick det alltså inte
att köra rakt fram eller backa.
Det var bara till att be samtliga
passagerare att stiga av och
sedan fick han svänga upp med
bussen på en gräsmatta till pas
sagerarnas muntra uppsyner.
En annan episod var att en
herre kommer fram till honom
och säger att han fick en puff av
dörren. Magnus frågar då herrn
vilken dörr det var, men herrn
säger att det är misshandel.
Magnus säger igen att han
måste veta vilken dörr det är så
han kan felanmäla den. Herrn
säger ånyo att det är misshandel
och vill att Magnus säger det.
Herrn fortsätter vidare att det är
misshandel att sitta i en buss
som luktar bensin (speciellt som
de inte drivs av bensin). Herrn
fortsätter: "Jag skall minsann
samla in iaktagelser. Magnus
svara suckande att han kan göra
det.
En av hans favoritlinjer är 62:an,
men den klara favoriten är nog
ändå 1:an.

1 :an & 62:an favoriter
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Vidare tycker han att det är
trevligt med linjer som skär
genom staden. Dock gillar han
inte att köra 4:an. Bussen stan
nar till vid Tegelbackan varvid
några kliver och får sina häften
stämplade. Magnus berättar
vidare om att det är kul att få
tuta på taxibilar också och att de
inte alltid kör så bra. I går kväll
hade han en liten "dispyt" med

rökte med rutan nere och för
sökte förklara för honom att det
inte är så lätt med en ledad buss
och att man behöver extra
utrymme vid så tajta svängar.
Taxichauffören bara skakade på
huvudet och var lite dryg. Då
ilsknade Magnus till lite och sa:
"Lätt för dig att säga i den lilla
bilen", slängde igen dörrarna
och körde. Han fortsätter att det
är ganska så knepigt att ta sig
fram med buss och att det tyvärr
inte alltid förstås av folk.

Keps saknar klass

en taxichaufför. Taxin började
tuta för att Magnus låg med sin
buss mitt i på två körfält. Mag
nus körde upp parallellt med
taxichauffören som satt och

Detta är Magnus sista dag som
busschaufför, vilket han tycker
är både skönt och lite tråkigt.
Magnus trivs i uniformen,
men önskar att de hade haft
kvar den äldre modellen med
skärmmössan. Någon sådan
där baseballkeps, som ingår
idag till uniformen, var det ald
rig tal om. Magnus ser en dam
som kommer springades precis
när han håller på att lämna håll
platsen och stannar då upp och
släpper på henne. Jag nämner
något om att det är en sällsynt
egenskap hos busschaufförerna.

_........-,,.. ..... �._... ,,...,., . .#V��,.,-..-wvrw1G11o·��.,,.., •

Magnus svarar då att man
fakiskt inte kan vänta på sen
komlingar för då kommer man
ju aldrig iväg och tidschemat är
ju som jag nämnde tidigare gan
ska tajt. Hans tips till alla är att
vara i tid. Okej det är ju inte all
tid helt lätt, jag har ju faktistk
själv sprungit till bussen.
Han tycker även att man skall
veckla ut förköpsremsorna så att
det går fortare att lasta. Dess
utom tycker han att man skall
inte skälla på chauffören om
bussen är sen för det beror allt
som oftast inte på denne, utan
på faktorer runt omkring som
inte kan förutses.
Vi passerar Norrmalmstorg
och ser Hållplatsservice som är
ute och byter till hösttidtabel
lerna som börjar att gälla från
och med i morgon. Så glider vi
in vid Fridhemsplan. Rickard
och jag tackar för oss och önskar
honom lycka till på hans sista
dag som busschaufför i ett sol
dränkt Stockholm.
Text: Ulf Kalla
Foto: Rickard Norström

...:�"Z.....,._ .-,.......,.
_._,___.__,,.
:_.
_
,.,..
.,__
_ -=•
w-...
•·-------·----

Segling på a l lva r

Kan man segla på allvar ? Trodde att det var rätt torrt på ett sådant?
Gotlänningar...

S

Å

H A R o Å en av världens
havskappseg
största
lingar ännu en gång
avslutats. Okej, det är ju ett tag
sedan då den sista båten gick i
mål (2000-07-06), men detta är ju
första numret av Emissionen
som kommer ut sedan slutet av
våren.
Vilken segling är det jag skri
ver om? Jo den årliga Gotland
Runt, som startar och går i mål i
seglingsmetropolen Sandhamn.
Av totalt 321 anmälda båtar var

det, strax över 300 som fullföljde
den 325 distans långa seglingen.
Tack vare goda vindar bådade
allt för ett rekordsnabbt Gotland
Runt, men tyvärr blev det ett
bleke som fångade de flesta
båtar nere vid Hoburgen på Got
lands sydspets. Nåja, det blev
ändå en snabb segling, med ett
rekord för snabbaste båt runt
banan. Det blev First Hotels, en
trimaran, som blåste runt på
29,6 timmar. Den nya rekord
snitthastigheten blev 12,01 att

jämföra med Nicorett:s tid
10,88 från några år tidigare.
Vädret kunde man inte klaga på.
Kanske ligger det något i vad en
gammal veteran sa "humpf, det
här var ju ingen segling, det var
ju bara att åka". Endast fem
båtar bröt. Nästan alla bröt p g a
dålig vind och tidsbrist. Men
som de flesta vet så är ju det här
bara en segling och inte en seg
ling med stort E som i ESQUA
DER. Vänd sida och läs mer om
en riktig seglats ...
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En skärgårdsomsegling på havet eller Skärgården runt på sex dagar
eller vem f-n har snott [båt-shejken]?

HÅ

elek
triker som segla kan
minsann. Finns det
nå'n sprit, kom med den hit, så
att vi på den kan tulla. Och ser
ni till elektriker som seglar uppå
land, så är det nog som, så är det
dom, som blivit alltför fulla!
R K O M M E R D ET

J,

Vi var ett intressant gäng med
två e97:or, två e98:or, en e99:a
och en färdig lantmäterist. De
flesta av oss hade någon sjövana
eller i alla fall kommit i kontakt
med sjön på något sätt (annat än
att bara bada i det). Det fanns
dock ett undantag, mr X. Nåväl,
efter att ha avnjutit en god mid
dag satte vi oss ner till att lägga
menyn för veckan, inhandlings
ansvar, m m, samt att titta på
vad det var för båt vi skulle ha.
Vi passade även på att visa ett
sjökort för de oinvigda. Diverse
sjökortsdetaljer gicks igenom
och vi hade precis klarat av sym
bolen för bränning (ett kryss
med fyra punkter), då mr X
utbrister: Det finns ju väldigt
roliga namn i alla fall. Kolla här,
Stora V årtan. Alla skrattade lite
grand, tills någon upplyste mr X
om att det där faktiskt var Stora
Värtan. Skam den som ger sig,
studierna fortsatte. Kvällen tog

Planering

:1

I'

20

sitt slut och vi somnade med
drömmar om vågor i håret och
vatten i knäna.

Så några veckor senare infann
sig dagen E som i Esquader änt
ligen. Vi stack ner till en marina
strax syd Dalarö och mönstrade
på vår båt. Det visade sig att den
tidigare gått som hyrbåt nere i
Medelhavet. Detta medförde att
den hade en väldigt hög pulpit
(räcket längst fram på båten).
Den höga pulpiten kommer av
att de har den konstiga vanan
att lägga till med aktern i medel
havet. Då vi i Sverige inte gör på
detta sätt medförde denna höga
pulpit ett antal intressanta svor
domar samt blåmärken på både
ben och fötter.
Efter att ha gått igenom båten
lite och stuvat undan det mesta
var det så äntligen dags att ge
sig av mot uppsamlingsplatsen
som låg vid Gällnö i Lådna I
Låren området.

Aktern i Medelhavet

Båt efter båt anlände in i den
mysiga viken. Ett folkmyller på
berget med en spindelväv av
förtöjningslinor. Så kommer en
båt in som lyckas dra fast en
ankarlina under kölen och sitter

Äntligen flott

fast. Uppmärksamheten på
båtar och berget vänder sig mot
denna nykomling som tabbar
sig redan första dagen.
På däck står en bedrövad
skeppare. Det hela slutar med
att densamme får dyka ner och
frigöra ankarlinan. Det skall till
läggas att vid denna tidpunkt på
sommaren var det inte mer än
tio grader i vattnet. Hu! Allt
medan nya esquaderdeltagare
anländer samlas vi på berget och
får en välkomstwhiskey av
esquaderstaben bestående av
Mattias Thulin, Anders Tillven,
Peter Fredhäll, Marcel Ljung
samt på ett litet hörn Rickard
Norström.
Staben stämmer även upp i
den officiella esquadersången
skriven och tonsatt av Anders
Tillven. Middag intas och allt är
bara så härligt det kan vara för
sta dagen på esquadern och
solen är i nedgång.

Måndagen börjar med ett skep
parmöte. Målet för kvällen är
Björkskär, där det ikväll kom
mer att äga rum en sillis och
möjlighet till bastu. Medan vi är
på väg mot Möja kommer B
song och kör om oss. Verkar som

Kurs på Björkskär
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om de håller på att hitta på
något bus.
De revar genuan, men vår
dåliga skorv hinner ändå inte
ikapp. Vad det nu än var som de
tänkt hitta på, så skulle de
behövt kasta ankar för att vi

apberg klänger alla esquader
deltagare på berget med öl eller
dylikt dricka i ena näven och ev
någon mattallrik i andra. ME
lyckas med ett ofrivilligt dopp
och skall sedan bli upplockad av
Elin, men det hela slutar med att
de mest snurrar runt med den
lilla gummibåten till stor mun
terhet hos åskådarna.
Lite senare kastar ordförande
sin cigarr i vattnet, men det får
nog bli en annan historia ...
Sängdags igen. Inget man
längtar efter p g a den kondens
som uppstår under natten och
på morgonen ligger som lokala
skurar över en. Enstaka myggor
försöker dessutom göra livet
surt för oss.

På tisdagsmorgonen går jag och
Cilla iväg för att ta ett renande
morgonbad. Då ser jag på

Viktigt med rätt vik

skulle hunnit ikapp. Vi går in på
södra Möja och dumpar av
Jonas. Han skall hem på sin syr
ras
studentmottagning
och
plockas upp igen på onsdag. Vi
seglar vidare i ett något svalt
väder, men ack så soligt. På väg
in till Björkskär försöker vi gå
igenom på ett ställe där vi nog
inte borde gått. Det hela resulte
rar i en kölstuds. Vi kan dock
åka vidare och lägger så till för
kvällen.

efter
skepparmötet
lägger
båtarna loss en efter en och ger
sig av mot dagens etappmål,
Norrpada.
Dagen bjuder på bra med
vind och strålande sol. Adams
båt läser fel på sjökortet och går
in i fel vik varpå de går på
grund och Adam skadar sig lätt.
PR går iväg till andra sidan ön
och sitter och har ett trevligt
middagsparty med sång och
skratt, där passar jag på att
snylta lite chokladkaka. På
avstånd kan man se finlandsbå
tarna passera i ännu en vacker
solnedgång.
Senare på kvällen öppnar tre
av staben utsedda partybåtar
sina sittbrunnar för alla som så
önskar festa. Staben förser de tre
båtarna rikligt med chips, ostbå
gar och färdigblandad grogg.
FEST !

Onsdagsmorgonen väcks vi alla
av smattret mot däcket och tjutet
i masterna. Ösregn och mycket
vind. Jag missar skepparmötet.
Efter frukost kommer så
chocken, batteriet är helt dött
och så även motorn. Skit.
Vi försöker att komma på
något sätt att göra, men tiden
går och båt efter båt lämnar
Norrpada. Till slut tar vi beslutet
att vi får helt enkelt dra oss ut på
ankarlinan och sedan låta vin
den vrida upp oss. Direkt däref-

Elektriker utan el

På grund av kraftig huvud
värk deltager jag inte i sillisen
utan orkar först senare masa
mig upp och se att de andra fes
tar på för fullt. Likt apor på ett

avstånd en stridsbåt 90 på väg in
i viken. Jag springer tillbaka till
vår båt och kör upp David då
det är hans kompis som är båtfö
rare på stridsbåten. Lite senare
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ter försöker vi sätta genuan. Vi sidan mot en elabsbåt. De fick
har några båtar som ligger pre- tydligen e n liten skada av det
cis nedanför oss och vinden hela och verkar inte helt nöjda
kommer rätt in i aktern. Ja, ja, med situationen. Jonas möter så
sagt och gjort vi börjar dra oss ut upp och vi försöker att få ord
längs ankarlinan. Som tack och ning på batteriet genom att
lov inte släpper. Så fort ankaret ladda det med landström. Till
var loss åkte genuan upp och vi slut ger vi oss av ner mot dagens
fick en rejäl fart framåt. Rätt mot etappmål,
de liggande båtarnas akterspeg" . Furh o1- - ------sla
lar.
där
------ . gå På grund,
.
-,q ers · rn Åd' arn den tille,
även
.
er. nd
�
Segla so ars \<il\e .
· n p·tne Ordfora
kommer
ior"aget 1
k
c
o
a
1
fe
st
rn
c
n,
u
"
a
�
a
rn
n
.._,ar
t v1n
\
en
et ,,
.
er,
-:
g
ll
e
n
.
Mö
1
"'
t
g
,
tn x t1. v alen·.
B ada
t Da'1td Olsson,
prorni.\1e.
e
d
t
e
\agerfes
x
rn
'
r,
e
p
I
h
t
t
)
t'
e
. . C cilia
" så kall
FBT
;
S " klart\ t, Uffe \{�\la� e
t rnot
art'' u
kl
å
d
rn
a
I rnet \.\
s
"
e
g,
. är byts
I �arn1l a & onas Si.c\on
Ref. (h
k J
i.i.
S
le
al
l�
R J
I
Y ersr 2·. k \len rned RA.Lp A., rn· otorn
\art\
�
å
\(
"
S
å
'
ä
t
q ader,
ef".
f esta p ter är båten hel A.J
\(
p"a Bs u
rt.
f
a vi. åka na 1. ruader , så kla " \(\aft, så \art,
Dagen e ·
i ,
B'1B
r.a. gga b"atar . r v "ar fader, sa
a
säger
n
),
r
e
or,
äg
in
s
l
a
n
ar
e
ab
t kap
�edan st
e
seglar u
å
tshak \
b
t
ar
r,
e
\
kl
l�å
B
errn
l r oss t
-sY t\o.. s rnot kal- fibern, A.J , A.J \
båtshake\ , e'j, båtshall
u
ta båt "i. ädras nerv er,
" ner ti.ll
e
f
ak
.
. er, båtsh
"'ar bat
. ,,' aran. .. s'. ukau h.aq
\:
a
rt\'"
R
J
o
t rn°t
edan s)
ka\lt'' u
sa
"
e
ts
k
y
\
a
b
h
af
�e, båts
Ref: (b
\
'' so �båt
kommer lite sent
g a Furusunds
P
\�------------;;ag lyckas vi precis
studsen.
Tack och
styra upp så att vi inte rammar
lov finns det
deras aktrar, me n nästa problem
är att vi kör rätt över deras båda mat och vin
ankarlinor. Även här har vi tur kvar till oss när
och ingen av dessa fastnar vi så äntligen
anländer. Vi mis
under kölen eller i rodret. Vi
sade
dock företagspresentatio
seglar ut och när vi känner oss
nen av Omicron som sponsrat
säkrare sätter vi staren och går
kvällens grillis. Då det bjuds på
mot Furusund.
rikligt
med vin är stämningen
Vädret är inte så där strågen
hög, trots det inte helt
lande, regn och väldans låga tämli
vackra
vädret.
För vissa är stämskitmoln. Det blåser en hel del
O

-----------n:

vilket ger en bra segling i alla
fall. Då vi närmar oss Furusund
börjar vi diskutera hur vi skall
lägga till med en vind på tolv
meter per sekund rätt in i ham
nen. Vi försöker gå upp jäms
med nocken på en ponton
brygga och där få ner farten
genom att reva seglen .
Farten var dock lite högre än
beräknat. Tack och lov får vi
hjälp från bryggan där Rickard
sliter med att försöka hålla sig
kvar på densamma samtidigt
som han skall bromsa oss. Vi får
stopp på båten och råkar gå med
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Torsdagen
börjar
tack
och lov bättre
än gårdagen
med strålande
sol samt att
våra batterier
fungerar.
På
PR-båtarna
har en liten
intern dispyt
om arbetsför
delningen
gjort att de har
beslutat sig för att dela upp de
två båtarna i en tjejbåt och en
killbåt. Det visar sig senare att
tjejerna blivit lite styva i korken,
kanske med hjälp av diverse
skumpa, och bumpat på grund.
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Ännu en dag med skön seg
ling, dock med lite dåliga vin
dar. Dagens etappmål är
Lökholmarna. På kvällen äger så
den officiella esquaderschlager
festivalen rum. Det anmäls ett
flertal bidrag. Här kan nämnas
styret som sjunger om fästingen,
B-song som sjunger något 800
liter i deras septitank, Robin m fl
som sjunger något baserat på
"Öppna landskap", ett annat
gäng som sjunger något baserat
på "Fångad av en stormvind"
samt bidraget från vår båt som
kort och gott heter Båtshake.
Efter en inte helt jämn omröst
ning gick vi så segrande ur täv
lingen och vann en My First
Sony bandspelare. Kvällen fort
sätter med fest och trevligheter
långt in på småtimmarna.

gyckel av blandad karaktär
framförs. Vinnaren är dock sol
klar, en kalsongklädd skön
sjungande "finne" tar publik
och domare med storm. Kvällen
fortsätter med fest, disko och
åter fest. Dagen efter är det en
del personer som inte ser alltför
välmående ut.
börjar
Lördagsmorgonen
med att jag blir ikastad efter
lång vattenbatalj på båten.
David förevigas med attribut
från denna esquader: Båtshake,
Pripps Blå, hipstersnöre endast
iförd badbyxor. Båtarna läm
nade en efter en. Nu bär det av
hemåt. Övernattning i Stavsnäs.

Dags att dra hemåt

Kappsegling

Så är det fredag. Dagen k som i
kappsegling. På skepparmötet
gås banan igenom. Tyvärr upp
täcker vi att även denna dag så
vägrar vår motor att starta. Båt
efter båt seglar ut och genomför
sin start efter LYS handikapp,
medan vi åny får dra oss ut
längs ankarlinan och segla däri
från. Vädret är underbart och vi
sätter kurs mot målet i kappseg
lingen Finnhamn. Efter några
timmars segling lägger vi så till
vid Finnhamn. Några få båtar är
där. Bland annat en motorbåt
som efter beskedet att 22 båtar
från elektrosektionen väntas in
under eftermiddagen lämnar
Finnhamn.
Båtar anländer efter hand de
går i mål. Vinnarna i kappseg
lingen (se framsidan) hyllas
under prisutdelningen, varefter
staben meddelar att avslut
ningsfesten kommer att äga rum
i slipen med Finnhamns värds
hus som festfixare och Tritech
som sponsor. Efter ännu en
suverän dags segling avnjuter vi
festmåltiden i ännu en vacker
solnedgång. En gyckeltävling
anordnas. I gycklet skall bl a föl
jande ord ingå hockeyspel,
Kunze, tråkigt, avkopplingskon
densator, Herkules, trådlös. Fyra

ögonen. Aldrig har vi sett en
person med sådan sorg tvingats
motstå sin längtan av att kasta
sig i efter en limpa.

Blåst på depositionen

Nåväl väl framme, gick det väl
hyfsat att lägga till. Båten gicks
igenom, men jag orkade inte
bråka om att det faktiskt var en
sunkbåt. Precis när jag skulle ta
emot depositionen kom så en
elak vindpust och blåste de
2.000:- ur min hand. Jag slängde
mig efter dem där de låg retsamt
och gungade på mantåget. Men
så vips, blåste de överbord och
började driva bort från båten.
Det var bara att hoppa i det 10
gradiga vattnet och simma. Allt
medan mina kära skeppskamra
ter och ägaren stod och gap
skrattade på bryggan. Sedlarna
räddades om än något blöta.

I väntan på nästa runda

Nu är det bara att längta till
nästa år. Blir nästa års
Esquader hälften så
bra som årets, så blir
det kanon. Jag tror
knappast att det går att
slå Esquader 2000.
Tack för ett bra
arbete, Esquadersta
ben. Och för alla er
som aldrig varit med
på
en
esquader:
MISSA DEN INTE
NÄSTA ÅR!
Sista dagen. Så då var det bara
att gå upp och puttra bort till
bensinbryggan vid Stavsnäs.
Jonas dumpades av och vi reste
rande fem gav oss av ner mot
Dalarö. Vid ett tillfälle stod den
matglade David och styrde
båten. Jag och Camilla var nere
och rensade svalen. Vi hittade en
limpa som var rätt möglig. Fåg
larna brukar inte vara så kräsna,
så den togs ur sin påse och kas
tades överbord nereifrån kaju
tan. David som då stod och
styrde båten och var väldans
hungrig, ser denna limpa
komma flygande mitt framför

Skepp O'hoj i en för
liten koj!
Text: Ulf Kalla
Foto: Grön & Rickard
P.S Ett avslutande tips till alla
blivande Esquaderseglare: hyr
aldrig en Gib Sea 33:a.
P.S igen: Nästa Esquaderstab
kanske skall lämna in en UFS
(underrättelse för sjöfarande) till
berörd myndighet och förvarna
borgerskapet om var vi kom
mer vara så de kan andra välja
andra natthamnar.
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Saker som inte hör ihop:
Vatten och alkohol, detta av flera anledningar, bl a:
l alkoholen blir utspädd
2 alkohol gör inte att man flyter bättre
3 navigering blir inte lätt med alkohol i kroppen.
Bara av dessa tre kan man konstatera att man på onykter väg inte
skall få för sig att simma iväg för att "låna" en båt på en annan
ö. Speciellt inte om man börjar med att simma åt fel håll.

Näs ta n a llra s is t...
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... mara har boll
... Xpilot crew vill ha bättre servrar så det går att
spela lättare
... det finns mer än en stavning på pruihiabäskers
...Uffe K aldrig kommer att sluta tvivla
...FOF snor pengar från faddrar
...David, Cecilia, Camilla och Fredrik numera
är kändisar!
...Rektor Flodström vill ha skamliga förslag
från damer i presentativ ålder
... det är bara att lägga upp kulorna på borden
och stöta med kön
... det var en riktig rökare som brann av i vext
rummet
...tavlan är inte helt förstörd

I I I

... bollen, är den rund? Åh faan...
...Elektro - Tuborg, 1- 0
...Tuborg challenge var inte så svår
...vi inte bör pracka på någon fem burkar Bad
dington
...Sebastians bordsdam smakar bäsk
... Emil har fått en egen tunnelbanevagn, men
inte Osquar
... det luktar bättre att måla om i tolvan än i D
huset
...Sebastian dricker servetter
...Sebastian såg Ada och blev våt (både här och
där)
...konsten på väggarna i Fl är stulen. Förövaren
lämnade bara en vit kvadrat med svart ram kvar

I nformation
I
B L AN D UN D R AR M AN

kan
ske lite över informa
tionssamhället. Vad står
det för egentligen? Kanske är
det så att vi skall bli informe
rade vart vi än vänder oss och
vad vi än ser. Dagens männis
kor kanske har blivit så vana att
hela tiden bli upplysta om vad
som händer kring dem att de
till slut kommer att ge upp sin
egen förmåga att ta reda på det
själva.
Kanske blir det så i ett fram
tida samhälle att vi kommer att
kräva information om allt.
Exempelvis ute i svampskogen
kommer vi att kräva att det
finns information om vilka
svampar som finns där och
vilka som är ätliga. Men om vi
nu måste ha den mängd infor
mation som förekommer är
verkligen all information nöd
vändig?
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Viss information känns irre
levant, men den finns ändå där.
Någon kanske säger att den
kan vara intressant för någon
person, men i vissa fall undrar
man. Ta till exempel de små
jordnötspåsarna som man fick
till läsken på inrikesflyget. Det
står klart och tydligt jordnötter
på den lilla påsen (vilken max
innehöll fem jordnötter). Det
intressanta är det som står i
innehållsdeklarationen: Inne
håll: Jordnötter. Va?? Jag som
trodde att en jordnötspåse inne
höll ostbågar.
Sedan har vi en av de tunga
klassikerna. De skyltar som
varnar för svag is vid olika
avlopp o dyl. På dessa skyltar
finns en liten tilläggstext: Vin
tertid. De varnar alltså för svag
is vintertid. Det enda jag und
rar är vad de skulle göra om
det nu mot förmodan blev is en
sommar. Fråntar de sig ansva-

Gäller endast vintertid. . .
ret för att varna d å de faktiskt
hänvisar till vintertid? Ibland
kan man fundera på om folk
verkligen tänker. Känner kan
ske du till något mer exempel
på onödig information? Tveka
inte, utan maila in den på:
emission@e.kth.se och skriv
ärende "Onödig information."
Uffe K
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F ö r att utöka vårt tekniska försprång söker v i en handfull extremt duktiga programmerare.
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VD Pontus Bergdahl på 08-24 72 00.

