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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
yvon ne.sigu rd@atlascopco.com
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Tideräkning
Vi fick ett nytt sect-ion på nOllegasquen: Stefan. "Ion
secten består av personer som i minst 100 månvarv
förtjänstfullt bidragit till sektionslivets berikande," kan
man läsa i stadgan. Månvarv?

M
0

NEN

GÖR

ETT

v AR v runt jorden
på 27,32166 dygn.
Månen gör ett varv runt sin axel
på samma tid (det är därför vi
aldrig ser baksidan.) Månen gör
ett varv runt solen på ungefär
ett år. Månen gör ett varv runt
galaxens centrum på 230 miljo
ner år, men det kanske är att
ställa lite höga krav på sect
ionen?

Synodiska månader

Lite längre ned i stadgan kan
man läsa att sect-reterarens
ämbetsperiod är 100 månvarv,
synodisk tideräkning. En syno
disk månad definieras som tiden
mellan det att man från jorden
observerar samma fas två
gånger och är 29,53059 jorddygn
lång. Babylonierna försökte
dela in året i 12 sådana månader.
Det blev 11 dygn för lite, så man
bestämde att under en 19-årspe
riod skulle man ha 12 år med 12
månader och 7 år med 13 måna
der; detta var en inte särskilt
praktisk lösning.
Nr 7 2000
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Utgivningsdatum
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Dygn

Det går 365,24219 medelsoldygn
på ett år. Astronomer använder
sideriska dygn på 23 timmar och
56 minuter, vilket är tiden det
tar för jorden att rotera runt sin
egen axel. Skillnaden beror på
att medelsoldygnet är baserat på
solens position på himlen vilken
varierar med jordens rörelse
runt solen.
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Hur lämnar man
in manus?
Emissionen är Konglig
Elektrosektionens tid
ning. Den finns ti.11 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
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epos!
till
skicka
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 artiktar
Emissionen
lar
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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Redsida ..
Utbytesst
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Utbytesstudenter
på Elektro!
Har du någon gång funderat över att läsa eller jobba utomlands ett
år? Är du nyfiken på hur det är att ha föreläsningar på ett
främmande språk, eller vad man har för fester på andra universitet i
världen?

T

HÖSTEN har det
Vill du lära känna utbytesstu
kommit runt 50 nya denter, kanske öva dig i något
u tbytesstudenter till annat språk eller bara ha väldigt
Elektro. De flesta kommer från roligt? Inom sektionen och på
Frankrike, Spanien, Schweiz, Ita kåren arrangeras det olika akti
lien och andra Europeiska län viteter som är till för utbytesstu
der. Det har även kommit denter, faddrar och ALLA andra
studenter från Australien och som har lust att vara med. På
USA. I somras kom alla hit och kåren finns ISS, International
hade intensivkurser i svenska Student Service, som ordnar bl.a.
innan terminen började. Nu internationella pubar, andra fes
läser nästan alla kurser på ter, resor mm. Nyligen har det
svenska med oss ur 3:an och startats en organisation för
4:an. Många
förstår och till
och med talar
svenska nu!
Trots ambiti
ösa studier i
svenska är det
svårt att hänga
med i allt som
händer på sektionen
med
fester
och
annat. Tyvärr
kan det också
vara svårt för
utbytesstuden
ter att komma i
kontakt med Ett gäng glada utbytesstudenter
svenskar, vil
ket är mycket synd. De flesta språkutbyte. Här finns det en
som kommer hit vill mycket chans att lära sig ett nytt språk
gärna lära känna svenskar och av en som kommer från det land
där språket talas. I gengäld
svensk kultur.
hjälper du den personen med ett
språk som du kan bättre, exem-
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pelvis svenska. ISS anslagstavla
finns på bottenplanet i kårhuset.
Där sitter anmälningslistor.
För att hålla dig informerad
om vad som händer med ISS, gå
med i den internationella mail
listan; internationellt@ths.kth.se
(ca ett mail/vecka). För att lägga
upp sig på listan skickar man ett
till
mail
internationellt
request@ths.kth.se med bara tex
ten: subscribe Observera att
det inte skall finnas med något
ämne i mailet.
Har du lust att
vara fadder till
en utbytesstu
dent? Vill du
vara med på lite
aktiviteter inom
sektionen under
året eller . har
någon ide vad vi
kan göra? Hör
av dig till mig,
Caroline som är
internationell
sekreterare (int
sekt). Det vore
roligt om flera
på sektionen vill
engagera sig!
Caroline Edenholm
intsekt@e.kth.se
Foto: Peter E
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Tack till...

...Alla n1 som
veckan.
...Alla sponsorer.
...Alla ni som besökte evenemangen.

Utlandsstudier för elektro!
Deadline för ansökan till
utlandsstudier är 15 januari,
2001. Mer information fö:ms
hos Maria Arrefelt eller
Ingeborg Löfgren på Kansli
DEF.
� Boka 27 november då det är
internationell dag i Kårhuset!
Maria Arrefelt och
Ingeborg Löfgren
KansliDEF

Ta det nu lugnt, så syns v1 åter vid
100-års Jublet

Elektros Jubelgrupp
För det första:

Studenthälsan
i Stockholm

8/12 är det Lusse PRe

Studentpalatset

För det andra:

Ni som besöker Elektrofester!

Norrtullsgatan 2
T-Odenplan
Box 5903
SE-114 89 Stockholm
Telefon: Reception

$

674 77 00

Medicinsk rådgivning

674 76 98

Psykologisk rådgivning

674 76 99

•

Studenthälsan

Sköterska Eliza Cedervall finns på Kåren
plan 3 onsdag 11 - 13 (drop in).

Tyvärr är det så att vi på elektrosektionen endast har
utskänkningstillstånd för medlemmar i Tekniska
Högskolans Studentkår. Detta innebär alltså att ni
INTE kan ta med kompisar som inte studerar på
KTH.
Vi (PR) tycker också att detta är tråkigt, men det är
inte upp till oss, utan har bestämts av tillståndmyn
digheten.
Om vi bryter dessa regler kan vi bli av med vårt
utskänkningstillstånd = ingen alkoholförsäljning på
festerna och det är väl ingen som vill...

//Programrådet genom Klubbmästare
Elin Ankarbäck
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SNOord
Så är vi då inne i period två. Hoppas tentorna
gick som de skulle.

D

KOMMER att bli
intressant att se om
den nya upplägg
ningen av framför allt matematikundervisningen för elektro
ger bättre genomgångsstatistik
på tentorna än vad som tidigare
varit fallet, trots att...

tionsstyrelser. Ja, du läste rätt.
Styrelseledamöter. För institutio
ner med sisådär 150 miljoner
kronor i omsättning och ca 50
anställda. Du kan ta det ansva
ret. Hur ser din CV ut utan det
uppdraget? Skicka frågor eller
kandidatur till sno@e.kth.se!

Matematiken

Strukturen

ET

Flertalet ettan har genom namn
insamling uppmärksammat det
dåliga upplägget av matten. Det
är på tok för mycket föreläs
ningar och för få övningar. I
uppropet kräver de att mer
undervisning förs i mindre
grupper. Resultat? Låt mig börja
med att säga att det är ett
globalt problem på KTH. Om det
är till någon tröst så har alla
program i stort sett samma
problem. Dessutom är undervis
ningen för olika program sam
manslagen så att det blir så
mycket folk att salarna inte
räcker till. Helt oacceptabelt!
Därför agerar nu kåren centralt
och tar matematikinstitutionen i
örat. Ettornas upprop kommer
att bli ett mycket tungt argu
ment. Till matematikinstitutio
nens försvar skall sägas att de
erkänner att undervisningen
nått ett bottenmärke (dock inte
kvalitetsmässigt!) och nu arbetar
internt med att lösa problemen.

Funktionärerna

Det börjar dra ihop sig till
december då flera funktionärer
skall väljas till studienämnden.
ESN behöver engagerade stu
denter till tunga poster som PAS
och SNO, men även sekreterare,
kockar och webbgurus. Dess
utom behöver vi fyllnadsvälja
flera styrelseledamöter i institu-
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Mycket har under det senaste
året handlat om elektros
omstrukturering. Därför skall
jag inte orda mer om den här,
fast en liten detalj vill jag inte
undanhålla er: I THS utbild
ningsråd träffas regelbundet stu
dienämndsordförande och
programansvariga studenter
från alla program vid KTH och
diskuterar gemensamma studie
frågor. Ett sådant möte var
härom veckan och temat var
utbildningens struktur. Flera av
de närvarande efterlyste då en
förändring av sina respektive
program så att man fick en
direkt koppling mellan matte
och tillämpning, integration
mellan ämnen samt program
specifika projekt redan i ettan.
Med andra ord precis det som
försöks åstadkommas i vår nya
utbildningsplan!
Det är dock mycket i gör
ningen med programmen på
KTH just nu. I huvudsak tre
modeller för utbildningen dis
kuteras i nuläget. Det är:
1) En modell med ett 3-5-8system. Liknar det amerikanska
och används på en del håll i
Europa. Efter tre år blir kan man
ta ut en examen liknande bache
lor, efter fem master och efter
åtta Ph.D.
2) Ett förslag där flera utbild
ningar I program läser samma

ämnen gemensamt för att sedan
inrikta sig mot ett speciellt tema.
Kan tänka sig att t.ex. elektro,
data och IT läser en del grund
läggande kurser ihop, dock inte
nödvändigtvis alla studenter i
samma klassrum, det blir lite
trångt. Liknar väl mest systemet
i nuläget. En viktig skillnad
tillkommer dock: det skall vara
möjligt att söka till en specifik
inriktning direkt så att man har
en plats reserverad sedan i trean.
Alternativt söka till ett särskilt
intag, t.ex. det nämnda E-D-IT
gemensamma intaget. Då får
man söka sedan inför trean till
resp inriktning.
3) I denna modell slopas alla
gränser mellan program det
första året och alla tas in för
samma grundutbildning, oav
sett hur resten av söksystemet
till högre årskurser ser ut. Ett
sådant här system används på
universitet i Norge. Där läser
alla ett "Faellesår", ett gemen
samt naturvetenskaps- och filo
sofiblock. I filosofidelen ingår en
del vetenskapsteori och veten
skapshistoria. Litet TMS med
andra ord.
Kåren är för tillfället engage
rad med att vara med och
påverka hur det i slutändan blir
och kanske vaska fram ett eget
förslag. Eftersom jag antar att
just du inte kommer att tycka till
om det här, så kan jag riskfritt
inflika adressen pas@e.kth.se
Ojoj, vilken sarkasm. Bäst att
sluta skriva nu.
Med vänlig hälsning
Mikael Andersson
Eder SNO
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Vinke-vink

Examina som utfärdats fro m 2000-09-10 t.o.m 2000-11-01
Kamran Ahmadzadeh
Åsa Andersson
Håkan Arvidsson
Sergio Castagna
Peter Ekberg
Björn Eriksson
Anders Franzen
Erik Halen
Ulf Hedhammar
Johan Hjort
Klas Johansson
Johan Larsson
Marko Lehtola
Erik Lundström
Torsten Partell
Anders Sven Rigodt
Patrik Simonsson
Fredrik Valentin
Fredag 8 december - REKYL. Bra
Andreas Wallen
musik på bra Södermalmshak. Bon
Dag Zeinetz
den Bar, Bondegatan le, kl.
+20.00-01.00. Fri entre.

Rekyl

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Aldaeus, info@platoon.nu

www.platoon.nu

Det ryktas att ...

... Rekyl beklagar sig över att
kår styrelsen prioriterar
interna "gasker."

11ÄR
PRpå f:1'
Södra Teatern
torsdagen den 30/11 kl 19

<0au

Föreställningar också
1/12 kl 19 och 2/12 kl 17.

Biljettsläpp
måndag 13/11 på Kåren
Biljetter säljes vid bokbord på Kåren
och i Södrans biljettkassa, tel 644 99 00.
Du kan också beställa biljetter på
tel 10 84 30 eller via vår hemsida
www.karspexet.nu

0

r

RARSP.EXE r
vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm
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Gu nnar Brodin
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Har du någon gång varit på kåren och skådat Tom & Jerry,
skrattat din käke ur led samt velat tacka den goda människa som
introducerade Tom & Jerry men inte vetat vem som skall ha äran ?

D

E N N A F ö R o E flesta Universitetskansler
okända välgörare Som Univeristetskansler ansva
återfanns i början av rar Gunnar Brodin för uppgiften
nittiotalet i KTH:s gamla lokaler att vara kontaktlänk mellan
på Drottninggatan, såsom Uni- skolorna och regeringen, sam
veritetskansler Gunnar Brodin.
manställningen och formuleLegenden gör gällande att ringen av av skolornas krav (på
teknolog Gunnar Brodin en dag pengar) till regeringen, uppfölj
som
elevförtroendeman ningen och utvärderingen av
inträdde i professor Hallens utbildningen som skolorna
arbetsrum och påpekade att bedriver och inte minst adminis
teknologerna ansåg att profes- trationen av den central antag
sorn hade för höga krav. Hallen
ningen som
= ,_.. -- U n i v e r i s t e t s replikerade ome- - "Det där låter
och Högskoledelbart med att
fråga vad teknoloämbetet
alldeles för simp elt sköter. (UHÄ)
gen hette. Brodin
..
for att Vara
skrattar gott när
Vi glider in
jag
återberättar
på frågan om
teknologer"
• denna historia ur --- elektroutbild75-årsjubileumningens kvaliskriften och bekräftar sannings- tet jämfört med andra länder
halten. Men just då var det (sådana frågeställningar tycker
sannerligen inte roligt, ty Hallen jag (Anders) att det är lämpligt
hade ett ont öga till en del elever att utsätta honom för). Vi kan
(påstods det bland eleverna i alla nog aldrig bli lika bra som de
fall), och att bli speciellt noterad bästa Univeristeten i till exempel
hos honom bådade inte gott med USA. Å andra sidan har de
tanke på den fruktade muntliga riktiga "gärdsgårdsskolor" där
tenta som väntade.
som vi tack och lov saknar. Vi
bestämmer oss snart för att det
Hallententan
är nog svårt att hitta någon bra
Brodin klarade dock Hallenten mätstorhet som står i proportion
tan ("Han hade nog förlagt till kvaliteten på en utbildning.
lappen med mitt namn") och
sedemera hela utbildningen.
"gärdsgårdsskolor"
Med examen i hand väntade
stora världen i form en licenciat De försök till mätningar som
examen i elektromaskinlära, gjorts visar dock ganska klart på
forskarstudier i Trondheim att vi sannerligen inte ska skäm
(NTH), mättekniskt arbete för mas för oss. Han poängterar att
Johnssonkoncernen, laboratorie samarbete med andra länders
arbete för FOA och sedan till skolor är mycket lämpligt och
baks till KT H 1970 för en lärorikt. Samarbete ger goda
professur i elektrisk mätteknik. möjligheter till jämförelse av
1981 utnämndes han till skolans kunskaperna hos olika skolor.
rektor för att slutligen 1987 bli Sedan återstår dock problemet
chef för hela univeritets- och med att förmedla dem till stu
högskoleutbildningen i Sverige.
denterna.
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Elektroutbildningen

Gunnar poängterar att KTH är
platsen att skaffa sig verktyg för
att lösa de problem som man
drabbas av i sitt arbete som
ingenjör. Viktigast är de grund
läggande ämnena mekanik,
matematik och T ET. Därefter de
tekniska basämnena elmät och
signalteori samt tillämpningar.
Viktingen av dessa ämnen dis
kuterades livligt inför den stora
kursomläggningen 77 I 78.
Resultatet blev en större val
frihet av kurser för eleven, flera
inriktningar och flera valfria
kurser, uppdateringar av kurser,
bortsortering och införandet av
kurser. Valfrihet ligger Gunnar
varmt om hjärtat. Han hade helst
sett att bara de två första åren
varit obligatoriska i stället för de
tre som det blev (det har senare
ändrats till de två och ett halvt
första åren).

Teknologen

Tillsammans med 59 andra
(varav en kvinna) började Gun
nar på elektro 1952. Så här
efteråt har han bara positiva och
goda minnen av denna tid, till
exempel då han som nOlla stod
och metade i dammen utanför
Chinateatern under förbipasse
randes muntra tillrop (som rek
tor för KTH fick han ibland
mottaga samtal från upprörda
borgare som förargats över
nOlleuppdrag på stan, men ofta
kunde avfärda kritiken med
"Det där låter alldeles för sim
pelt för att vara teknologer").
NOlleföreläsning förekom då
också vilket torde ha varit ännu
värre än i dag, ty på den tiden
var den hierarkiska distansen
mellan föreläsare och elever
mycket större än i dag.
Fortsättning på sidan 25 ...

emissim �
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För att utröna hur medelelektroingenjörens arbetsliv utvecklar sig,
tog vi ett par stickprov bland utexaminerade teknologer. Dessa intervjuer kan
kanske tjäna som vägledning för yrkesvalet, men man ska
inte nöja sig med första bästa arbete.

alltså till den
lilla skrubb på ett mindre
elföretag som numera
utgör Hans Werthens nuva
rande arbetsplats. Jag tänkte att
detta kunde utgöra ett exempel
på en enklare karriär.
Man kan säga att det hela
började 1938. Då inledde nämli
gen Hans Werthen sina studier
vid Elektrotekniklinjen, KTH.
Studierna skulle dock snart
avbrytas av annat. Under andra
världskriget präglades mångas
utbildning utav inkallelseorder
på kort varsel och obestämd tid.
Både hösten 39 och 40 upptogs
av militärtjänst.
G B E G AV M I G

Fortfarande resttentor

Vid början av tredje årskursen
hade Hans fortfarande tentor
kvar från ettan. Trots dessa
omständigheter kunde examen
avläggas 1942, efter de fyra år
som var normalt på den tiden.
Däremot blev inte deltagandet i
sektionslivet så stort. Men studi
erna vid teknis var inte över
ännu.
Efter ett år som assistent åt
Lövgren på Radioteknik-institu
tionen fortsatte studierna fram
till en licentiatexamen 1946.
Bland annat ingick byggandet av
ett fasmätningsinstrument.
Under denna tid började intres
set för television, efter stipendie
resor till både Tyskland och
USA
Hans Werthen blev så anställd
av Nämnden för Televisions
forskning, där han arbetade
1947-51. Från klocktornet gjorde
man provsändningar, men
intresset var svalt. Detta arbete

ledde i alla fall fram till anställ utom närvaro
ning som avdelningschef för TV plikt på
labbet på AGA , där man föreläsarbetade med Hazelteens färgte n i n g levision 1952-56.
arna.
Det var vid den här
Därefter kom V D-jobben ,
bland annat vice VD NEFA tiden som Hallen och
(Philips) 1956-59, Produktions- Hannes Alfven började
-=.. -- undervisa på KTH.
dir LM Ericsson -Hallen ställde
Hallen ställde visfrån 1960, vice VD
där 1963-67, VD
s
erligen hårda
visserligen hårda krav,
Electrolux 1967men var en
krav, men var en duktig pedagog.
74, arbetande styrelseordförande
duktig p e dagog. N__å g r a .. a n d r a
1974-81, styrelse- -•• " _.. ____.._ kanda larare som
ordförande sedan 1981 samt arbetade på den tiden var Löf
även styrelseordförande LM gren, Laurent och Ekelöf. De
Ericsson 1981-90. En impone- lämnade LM Ericsson 1932 för
rande karriär!
att börja undervisa! En sådan
omvänd lärarflykt lär det dröja
Det glada fyrtiotalet?
innan vi får se igen!
Ransoneringen 1942-43 drab
bade Sverige hårt. Detta märktes Det var färre för!
tydligast vid jämförelse med Årskullarna var mycket mindre
situationen i Tyskland. Både på den tiden, bara cirka 50
sommaren 43 och 44 var Hans teknologer mot dagen 160-200.
Werthen på stipendieresa till Av vårt övriga samtal att döma
Tyskland, tillsammans med en så fick jag intrycket att det
kamrat. Första året betittade annars inte var så stora skillna
man storögt den första bombkra der i att studera på Elektro vid
tern i Berlin. Det var givetvis den tiden jämfört med nu.
innan de allierade började med Historier om nOllor som utsätts
sina bombningar av stora städer. för elektriska stötar med vevge
Vintern därpå var det svårt att neratorn till en telefon, eller
finna något som inte var skickas att lura aftontidningarna
bombat!
och så vidare låter som det
skulle kunnat hända igår. Det
Teoretisk elektroteknik
gör att man känner sig delaktig i
Utbildnigen vid denna tid var något mer än bara de fem till tio
mera teoretisk. Det var bara år man själv går på Elektro. Vi
matematik, mekanik och fysik har nittioåriga traditioner, och
till att börja med. Elektricitets dem kan vi vara stolta över!
ämnena kom först i senare
Av Bellman,
årskurser. En del av undervis
bearbetad
av
MagnusE
ningen var vid gamla teknis på
Drottninggatan. Det var dess-
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Ny stadga klu bbad
Det har hållits två stycken sektionsmöten på Elektro sedan förra
numret av Emissionen.

D

FÖR S T A
VAR ett
extrainsatt SM den 17
oktober där vi endast
diskuterade OrgEls stadgeförslag. Efter en debatt om huru
vida det var förenligt med
stadgar och föreningspraxis att
ändra stadgar på extra-SM, kom
mötet fram till att det var det och
fortsatte. Efter en mängd större
och mindre ändringar klubbades
stadgan första gången.
ET

Oktober-SM

Oktober-SM hölls den 2 novem
ber. Stadgeförslaget togs upp på
nytt, eftersom stadgeändringar
måste klubbas på två på varan
dra följande sektionsmöten. För
slaget antogs av ett tämligen
enhälligt sektionsmöte och där
med har Konglig Elektrosektio
nen en ny stadga. Den kan tills
vidare beskådas på OrgEls
hemsida: http://www.e.kth.se/
esekt/org/orgel/
........
.GI

,,,,,.. __
...__..

Ettan=nOll
Vad hände mer på oktober
SM då? Närvaron var väldigt låg

och av eOOorna stod inte en enda
att finna.

Motionera mera

Däremot hade några ettor läm
nat in en motion om ny mikro
vågsugn till Q-köket, som
dessutom antogs. En annan
motion hade lämnats in av
Marcel Ljung som yrkade på att
prenumerationen på Knasen
skulle uppsägas med omedelbar
verkan. Detta gav upphov till
kvällens livligaste debatt, som
slutade med att begagnade blas
kor skall inhandlas i fortsätt
ningen, däribland 12Cs samling
av 91:an.

Meddelanden

Moby Dick meddelade att han
inte hade kandidater till valbe
redningen, utan att dessa skulle
interimsväljas av styrelsen.
Fredrik Neiderud (e97_fne)
och jag (e97_far) lät meddela att
en ny sångbokskommitte skulle
tillsättas på december-SM och
att man kan anmäla sitt intresse
till oss.

Bokföringar

En rejäl radda bokföringar och
revisionsberättelser godkändes
av SM, däribland tre av Emissio
nens (Hurra!)

övrigt

• Den rutiga lampan betydelse
valdes till "Det var bättre
förr," enligt paragrafkavalle
riets förslag.
• Musikborgarrådet Erik hade
fortfarande inte lärt sig att
spela gitarr och behärskade
bergsprängare bara hjälpligt.
Trots det framförde han ett
förtjusande opus om varel
serna vars naturliga habitat
är Osquars Backe 12. Till
öldrickandet tog han hjälp av
den välkoreograferade dan
saren Tom <FLÅS, FLÅS>
Andrew.

Nästa SM

Nästa SM kommer att hållas
tisdagen den 5 december. Då
kommer ett helt gäng nya funk
tionärer att väljas. Kandidera
vetja! Alltså: tisdagen den 5
december, b there /\ b2!

Fredrik

Svenskt lag vann Cipher Chall enge
Ett lag bestående av 4 från KTH (varav en teknolog) och en
chalmerist har vunnit Simon Singhs internationella kryptotävling,
T Ä V L I N GE N u T L y s TE s för ett
år sedan av Simon Singh i boken
The Crypto Book och gick ut på att
tyda tio stycken meddelanden
som krypterats med olika tekni
ker och skicka in svaren till
Singh. Problemen var av sti
gande svårighetsgrad och för
svårades ytterligare av att
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texterna var på olika språk, bl a
tyska och latin.
Den tionde uppgiften var
krypterad med RSA och krävde
faktorisering av ett 155-siffrigt
tal. Denna uppgift tog 67 CPU-år
att lösa. Mycket av denna tid
gjordes på NADAs datorer.

Priset är på 10 000 pund och
går till Fredrik Almgren, Gunnar
Andersson, Lars lvansson, Tor
björn Granlund, och Staffan
Ulfberg

Grattis från Emissionen!

En kort h istorik
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Med anledning av att Konglig Elektrosektionen
i höst fyller 90 år presnteras här en kort historik över
Konglig Elektrosektionens ärorika historia:
1899 Erik G. Hallen föds i Göte
borg.
1910 Torsdagen den 10 novem
ber, klockan 19.15, hålls ett möte
i hörsal F, där sektionen för
Elektroteknik bildas.
1913 Utbildningen förlängs till 4
år.
1922 Det blir tillåtet för kvinnor
att avlägga examen vid Tekniska
Högskolan.
1924 Greta Woxen, född West
berg, blir den första kvinnliga
teknologen på Elektro.
1927 Elektrosektionen inviger
sin fana den 19 september (i
samband med Tekniska Högsko
lans 100-års jubileum). Fanans
emblem är det vinnande försla
get bland 233 inlämnade. Fanan
används idag endast vid högtid
ligare arrangemang som till
exempel Nobelfestligheterna och
fanborgen på Valborg. Emblemet
finns att skåda i jubileumsmärket
1990.
1939 Uppdelning i svagströms
och starkströmsinriktningar in
förs.
1940 Ion-secten instiftas av Con
ny Palm, en mycket begåvad
statistiker och även aktiv tekno
log. Att skriva tentor tillhörde
dock inte hans favoritsysselsätt
ning. Han skrev på sin doktors
avhandling innan han var färdig
civilingenjör. LM Ericsson beta
lade hans lön och Televerket
lånade ut en hel telefonstation för
statistiska experiment. För att få
honom att bli klar med tenteran
det, ålades han avlägga en
deltentamen varje månad för att
få ut lönen. Conny Palm avled
1951.
1946 Erik G. Hallen blir professor
vid institutionen för Teoretisk

Elektroteknik.
1952 Gunnar Brodin påbörjar sin
utbildning vid Elektro. Hans
fritid gick åt till Philmnämnden,
och det var faktiskt Gunnar som
introducerade Tom & Jerry vid
Philmnämndens filmvisningar.
1956 Den ärorika revolutionen.
Kårhuset ockuperas, elektroner
na byter färg från gul till vit samt
ny tideräkning införs. Revolu
tionsorkestern utgör sedan grun
den till Promenadorquestern.
1962 Kongl. l:a Skalärmusikkå
ren, eller SMusK, bildas.
1964 SMusK börjar använda no
ter och arrangemang vid spel
ningarna.
1965 Erik G. Hallen går i pension.
1966 Baletten Skaletten startas.
1966 Föregångaren till Emissio
nen, sektionstidningen E-Leda
ren, ser dagens ljus för första
gången denna höst.
1969 Inflyttning i sektionsloka
len Tolvan. På den tiden var
lokalen mindre än nu, bland
annat tillkom Vextrummet 1984.
1970 E-Ledaren byter namn till
Emissionen.
1978 NOllemottagningen ändras.
Från och med nu börjar Det
Konglig Sk�nderi samarbeta
med fadderiet, och Översk�nda
ren väljs av sektionsmötet.
1979 Revidering av utbildnigen
och införandet av uppdelningen
i sex inriktningar.
1982 Valhall bildas (under en
fest). Häfvapparaten byggs.
1982 Emissionen byter logotyp
till den med alla strålarna ut från
en punkt (utbytt 1985).
1983 Elektrosektionen i Västerås
startas, med 30 elever per årskurs

de första två åren (numer 60).
1983 Datatekniklinjen bildas,
med hjälp från Elektro och Fysik.
1985 Emissionen byter logotyp
och börjar göras i A4-format.
1986 Från och med nummer 1
detta år är Emissionen tryckt på
tjockt papper, med falsad rygg.
1986 Utbildningen görs om från
160 till 180 poäng, det vill säga 4,5
år.
1990 Jättejubileumsfest, 80 år för
Elektro.
1993 Elektro tvingas i exil. Tillfäl
lig sektionslokal blir baracken på
Drottning Kristinas väg 37F (vid
grillen mitt emot Lantmäteri),
även känd som Xll:en. Numera
huserar där bland annat !
sektionen.
1994 Elektros återflytt. Tolvan är
återigen vårt hem.
1994 Emissionen utkommer
även i nätutgåva, troligen först i
Sverige med detta.
1995 Konglig Elektrosektionen
fyller 85 år, vilket firas med en
dryg veckas kalasande i Tolvan
med omnejd.
1997 Elogens första uppsättning,
'En husets tack!' Är värden lön,
sätts upp på Södra teatern.
1998 Sektionens fester blir vita,
då vi erhåller utskänkningstill
stånd.
1998 Sektionens första Philmfes
tival annårdnas.
1999 Sektionen får sitt första
reella biljardbord, till skillnad
från de tre tidigare som var
virtuella.
2000 Sektionen fyller 90 år och
minskar till 160 nyantagna.

UlfW, Che95, och MagnusE
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Vi söker fyra unika
appl ikationsingenjörer till
vårt kontor i Stockholm.
Hos oss finns människor med ett naturligt intresse för teknik och

Att du sedan hamnar i ett ganska ungt gäng där full-fart-framåt

utveckling. Människor som tycker att det är stimulerande att få

anda råder, gör säkert inte saken sämre för dig som värdesätter

dela med sig av sina kunskaper och som brinner för att få ge våra

trivseln på arbetsplatsen.

kunder all support de kan tänkas behöva.

Skicka in din ansökan nu.

Att vi har en entusiastisk inställning till livet är inte så
konstigt. Vi har äran att arbeta med några av branschens främsta

Är du den vi söker, vill vi att du skickar din ansökan på en gång.

varumärken och är dessutom en av världens största halvledar

Frågor besvaras av Tobias Jacobsson eller Patrik Särenfors på

distributörer. Just nu behöver vi fyra personer till som har samma

08 - 459 79 00 alternativt via mail på

serviceanda som vi, kombinerad med en god teknisk kompetens.

tjacobsson@unique.se.memec.com eller
psarenfors@unique.se.memec.com

Fyra ingenjörer med sinne för smarta lösningar.

Vi vill ha din ansökan senast 3 1 december till:

Vi strävar alltid efter att ligga i framkanten teknikmässigt. Därför

Unique Memec, Sehlstedsgatan 6, 1 1 5 28 Stockholm.

ska du som applikationsingenjör hos oss vara nyfiken och vetgirig
och ha en grundläggande förståelse för elektronik. Dina arbets
uppgifter består i att samarbeta med konstruktörer på kundsidan
och tekniker på leverantörsidan, allt för att ge våra kunder teknisk
support och rätt lösning på nya ideer.

N å g ra ord o m o s s .
U n ique ingår i Memec-gruppen o c h ä r en a v världens
största halvledardistributörer. Den svenska enheten

För rätt person med rätt inställning till yrket i allmänhet,

har 1 3 anställda och ska växa till närmare 30 personer
under nästa år. Omsättning för å r 2000 ä r 200 MSEK.

väntar en god tillvaro. Ingångslönen är relativt hög, varav en del

Representerade varumärken ä r Actel, Alcatel, Basis

är provisionsbaserad. Tjänstebil ingår eftersom du kommer att

Communications, C-Cube, Elantec, Cypress, lntel,

besöka både kunder och leverantörer regelbundet. Fortlöpande

Level One, Microsoft, Ricoh, TranSwitch, Microchip,
Photobit, SST och Triscend.

teknisk utbildning är en självklarhet då vi arbetar i den absoluta
tekniska framkanten.
Vi är ett expansivt globalt företag och genom våra kontor
runt om i världen finns det också möjlighet till udandsarbete för
den som är intresserad.

Sverige
Unique Memec
Tfn 08-459 79 00.
Fax 08-459 79 99.
www.unique.memec.com

Norge
Unique Memec
Tfn +47 66 77 45 40.
Fax +47 66 77 45 49.
www.unique,memec.com

Finland
Unique Memec
Tfn + 3 5 8-9-25 35 44 60.
Fax + 358-9-25 35 44 77.
www.unique.memec.com

IJnig!:!�
Danmark
Unique Memec
Tfn +45 43 43 20 20.
Fax +45 43 43 2 1 22.
www.unique.memec.com
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Hobbymässa

••

Ibland, men ytterst sällan, kan det vara värt besväret att söka sig ut
till universitetet. 3-5 november var det hobbymässa i Frescatihallen.
Naturligtvis hade Emissionen ett team på platsen!

A

EN

OM

DET

FANNS

ett par halvhjärtade
stånd med frimärken
o c h d y l i k t , så d o m i n e rades mässan fullständigt av
modeller, stillastående, motor
drivna, radiostyrda och pedal
drivna för barn.

Pappslöjd?

Visst är det kul att bygga
plastmodeller, men ångorna från
limmet är giftiga, färgburkarna

är dyra och d e där små djävla
klistermärken som det står
"Caution: Air intake" på som
ska blötas i vatten och hanteras
med pincett och som alltid
hamnar på fel ställe och går
sönder och så blir det ett lager
med lim över hela skiten och
färgen hamnar på fel ställe och
så kan man inte bestämma sig
för om landningstället ska vara
inne eller ute och vilka vapen
man ska hänga och när man blir
klar efter åtta timmar så ser
alltihopa ut som 0%#@& och
man börjar slå sönder möblerna
och så kommer män i vita rockar
och tar en till ett rum med
madrasser på väggarna tills dess
att man lugnat ner sig.
Sedan upptäcker man att man
kan bygga modeller av papper
istället. Det blir billigare och
hälsosammare och resultatet ser
avsevärt mycket mer impone
rande ut än en B52:a av omålad
grå plast, täckt med lim.
Byggnader lämpar sig särskilt
för modeller av papper, med sitt
överflöd av ortogonala ytor, men
som synes kan man även göra
t ex Quake-figurer.

Vetenskap & konst

Egon Sandberg ställde ut
ett antal ångmaskiner.
Dels ett par "vanliga" ång
maskiner, dels en fulltrycksma
skin
(?)
och
en
expansionsmaskin. Samtliga
under två decimeters höjd, samt
liga små under i maskinkonst
och samtliga fullt fungerande.
Dessutom fanns det "träd
gårdsjärnvägar" med ca 4 deci
meter långa ånglok som eldades
med sprit, gas eller t o m kol.
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Anyone for Quake?

Inomhusflyg

Luftrummet i hallen var väl
utnyttjat av ett antal radiostyrda
flygplan, helikoptrar och ett
luftskepp. Det sistnämnda uppe
mot två meter långt och med en
videokamera ut genom dörren.
Även enkla gummibandsplan
och helikoptrar flög förvånans
värt länge och bra. Otroligt nog
såg vi aldrig att de krockade
med någonting.

Militärt

På flygplansfronten var nog det
mest imponerande en närmare 2
meter lång modell av en JA 37
Viggen. Den hade en fungerande
jetmotor och bränsletank på 5
liter. Ja den kunde flyga. I över
20 minuter. Den första versionen
hade haft en vanlig fläktmotor,
men den hade ändå haft en
topphastighet på över 200 km/
h. En flyguppvisning ska hållas i
juni.
Det fanns även en radiostyrd
stridsvagn på 75 kg gjord av
aluminium. Ej rekommenderad
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för inomhusbruk då det lätt blir
repor på parkettgolvet när man
försöker svänga. Tyvärr gick det
inte att skjuta med kanonen. Lite
dåligt, tyckte vi.

Modelljärnväg

(http: I I
S L A MR A
w w w. p d c . k t h . s e I - h a b a I
slamra I), Stockholm Lidingö
American Model Railroad Asso
ciation ställde ut mässans största
modelljärnväg, trots att spårvid
den bara var ungefär en centi
meter (eller n-skala, för de
insatta.) Klubben använder sys
temet NTRAK, som innebär att
modellen byggs i moduler med

standardiserat format som sedan
kan sättas ihop till en större
bana. Detta gör det lätt att flytta
banan till t ex en utställning.
Modulerna är 610 mm breda. På
vissa moduler finns sedan uttag
för fjärkontroller så att man kan
koppla in sig på en databuss och
ta kontrollen över ett visst lok
genom att slå in id-numret för
loket ifråga. Signalerna sänds
digitalt via rälsen. Man kan även
slå på och av belysning och
signalhorn. En del entusiaster
har även byggt saker som vag
nar med lyftkranar som kan
fjärrstyras. Om man vill ha flera
lok på ett tåg så kan man koppla
samman dem via en central
styrdator så att alla lok svarar på
ett nummer.

Växlarna styrs än så länge via
lösa kontroller, men på sikt ska
även de kopplas in på bussen.

Strömavbrott

Medan vi tittade på SLAMRAs
järnväg inträffade ett mindre
strömavbrott och tågen blev
stillastående. Detta avhjälptes
dock snart. En stund senare
bröts strömmen till hela Frescati
hallen och ett par hundra besö
kare fick stå stilla i fullständigt
beckmörker ett par minuter.
Men det var också kul.
Fredrik & Rasmus
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Den sanna historien om Skalärmusiken och varför.

A
0

1 9 62, när elektro
Den enkla härledningen till
sektionen ännu var i namnet är att en skalär storhet är
medelåldern, startade en storhet utan riktning, liksom
en märklig verksamhet bestå SMusK:s hämningslösa musice
ende av dragspel och två trum rande i alla tänkbara tonarter
mor. Trots att endast en tredjedel och avarter. Det har aldrig varit
av sammanslutningen kunde några problem med att hålla
anses som musikalisk, enligt definitionen av studentmusik
grundarna själva, ansågs genast dvs. en humoristisk, respektlös
att detta var en orkester med ett form av musikutövning, oftast
behov av ett orkesternamn. framförd i akademiska sammanhang
Kongliga 1. SkalärMusikKåren, där den fulla spe/glädjen och inte
med förkortningen SMusK, även nödvändigtvis den musikaliska
kallad Skalärmusiken i dagligt ekvilibristiken kommer i första
tal, antogs.
hand. Dock har det där med

Schysst tubasolo

Vad är SMusK?

ekvilibristiken varit svårt att
hålla, då det inom SMusK har
frodats mången musikvirtuos
med enastående musikaliska
talanger.

Fortsatta framgångar

SMusK växte så det knakade och
orquestern, som tidigare endast
spelat alla låtar by heart insåg att
situationen började bli ohållbar.
Detta ledde 1964 till ett nytt
inslag: NOTER. Orquestern star
tade med några så kallade köp
arr men insåg snart att det gick
att göra bättre själv. SMusK
började göra egna musikarrang
emang och har sedan dessa
tidiga år varit bortskämd med
ett otal fantastiska inhemska
arrangörer.
År 1966 var ett händelserikt år
skiva
då
SMusK:s första
SKALPl spelades in. Dessutom
fastställdes SMusK:s uniform till
gröna rockar och röda byxor.
Slutligen såg SMusK:s balett
Skaletten dagens ljus detta år,
vilket tillförde ytterligare en
dimension till SMusK:s framträ
danden.
Skaletten har fått ett gott rykte
genom åren och bejublas var de

SMusK är Elektrosektionens alldeles egna studentorkester. SMusK är känd för sitt utomordentligt
goda öra för "speedjazz" , men spelar allt från Big Bamboo och I Egyptens Mystiska Land, de
tyskinfluerade Mit den Peng och I Lave Louisa, till svängiga jazzlåtar som the Stampede, Sing Sing Sing
och Copper Colored Boy. SMusK har hittills producerat 7 LP och 3 CD.
Klädsel: SMusK känner du igen på orkesterns gröna rockar och röda byxor och baletten Skalettens
röda rockar och gröna byxor.
Var håller SMusK hus? Största chansen att träffa på en SMusK:are är att ställa sig vid Qaakn,
Skalärmusikens eget lilla kyffe på Drottning Kristinas väg 37F. Eller följ musiken...
Fåret: SMusK:s symbol är fetsvansfåret, vilken kom till av en ren fotografisk slump. Orginalfåret
finns att beskåda på www.smusk.nu
Se oss: 31/3 på SMusKs VårQuonsert!
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än framträder. Detta beror dels
på den utomordentliga dansant
het gruppen besitter, med dan
ser baletten själva koreograferar,
och dels på den otroliga karisma
och studentikosa munterhet som
förekommer i gruppen, vilket
har fått publiken på fall. Skalet
ten har omvända färger, dvs. röd
rock och gröna byxor.

Skalärmusikens
kändisfaktor

SMusK har genom sina 38 år på
jorden kommit att göra en rad
succefyllda framträdanden.
Sedan 1968 är SMusK världsbe
römd i Asien, och sedan 1972
även i Afrika. Europa lade vi
under oss för länge sedan.

Bidrag till SMusK:s
kändisfaktor:

- Avskedskonsert för skådespe
lerskan Vanessa Redgrave i sam
band med inspelningen av
Måsen och jubileumskonser
terna på Södra Teatern
- SMusK spelar på en av
Israels största scener på landets

Ska/effen återställer vätskenivån
vårfestival, vilket blev en jord
skredssucce
- TV-framträdande i Robban
Broberg-show
- Radiohuset i Wien, Österrike,
en radiosändning som spelades
in och sedan gavs ut på skivan
Griifle aus Wien (finns tillgänglig
i SMusK:s arkiv).
- QuArneVALen i Stockholm
under flertal år
- Inspelning med Fint tillsam
mans, Solna 1998
- Vi har äran att ha Gunnar
Brodin, tidigare KTH:s rektor,
numer Riksmarskalk, samt Rob
ban Broberg och skådespelare

Lars Lennartsson som Heders
SKALÄRER
- Uppträdanden för Nobel
pristagarna 1967
- Gästat Stockholmsterrassen
och Hagge Geigert i Kungsträd
gården
- Inviger ölet Dart 1970
- Är med och inviger PRIPPS
nya Brommabryggeri 1970
- Inviger den världsberömda
YR-kuben på KTH 1999 (Med
bl.a. Kungen i publiken)

Turneliv

Alltsedan de tidigaste åren i
SMusK:s historia har det varit

Vad är studentmusik?
Studentmusik är bland det studentikosaste som finns. Det är ett fenomen som nog bara finns i
Norden, men som genom studentorkestrarnas ivriga turnerande har sträckt sig utanför Sveriges
gränser och nog gett Sverige mycket god PR genom åren. En studentorkester består av teknologer
och universitetsstuderande och dess aktiviteter innebär enligt definition "en humoristisk, respektlös
form av musikutövning, oftast framförd i akademiska sammanhang där den fulla spelglädjen och inte
nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första hand."
SMusK: SMusK är en av tre studentorkestrar på KTH. SMusK bildades av tre elektroteknologer för
38 år sedan och har sedan 1963 kommit att vara Elektrosektionens studentorkester.
SMASK: I Stockholm finns ett samarbetande organ, SMASK (Stockholms Musicerande
Akademikers StudentorKestrar) som en gång i tiden grundades av SMusK:are. SMASK är till för att
bevara den tradition och egenart som studentmusiken innebär, samt försöka visa omvärlden vilka
studentorkestrarna är och att det finns tillgängligt för alla. SMASK anordnar bl. a. Studentmusikens
Dag som brukar inträffa i början av höstterminen i Stockholm och Kåroquesterfestivalen.
Riks-SMASK: Riks-SMASK är en vidareutveckling av SMASK och är en sammansslutning för
Sveriges alla studentorkestrar. Varje vår ordnas i samarbete med Riks-SMASK Studentorkesterfesti
val, jämna år i Uppsala (STORK)och ojämna år i Linköping (SOF). Denna festival är öppen för alla
och samlar ett femtiotal orkestrar från hela landet (samt även några utrikes). SOF / STORK går ut på
att spela, dansa och kalasa i dagarna tre. Festivalen rekommenderas starkt för alla som vill uppleva
alla aspekter av studentmusik.
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Kongl 1 Skalärmusiken uppvaktar Kongl Kungen
tradition att åka på turne varje
år. Resorna har dock förflyttats
från tidigare Tunisien och Israel,
till alltmer Tysklandsbaserade
turer. Tyskland är ett stort land i
Europa som fullkomligt ÄLS
KAR studentmusik, vilket har
gjort att allt fler studentorkestrar
i Sverige letar sig ned dit.
SMusK brukar spela på de
otaliga Schiitzenfests, anordnat
av små tyska skyttegillen. Dessa
pendlar i storlek mellan Ratze
burgs 150-mannaparad och
Hannovers parad med lika
många deltagare i paraden som
det var åskådare på Quarneva
len i Stockholm.
SMusK sprider även glädje på
ett antal Biergarten och på gator
och torg i hela Tyskland. I år
spelade vi även på Expo 2000 i
Hannover. På turne hinner man
också njuta av den vackra tyska
omgivningen; berg - och dal
landskapen i Bayern och
Schwartzwald, de pittoreska stä
derna som Heidelberg, samt
storstäder som Hamburg och
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Stuttgart. Även Danmark besöks
årligen samt ibland Holland,
Luxemburg m fl.
Färdmedlet på turneerna är
buss, vilken byggs om för att få
rum med den sedvanliga buss
baren samt vår skinnsoffa som
blir busskalasens medelpunkt,
dokumenterat av tullen på färjan
från Tyskland 1998 med 32 vuxna

och 1 bar.

SKALÄRmusiken idag

Undersökningar visar att det
fortfarande råder ett märkbart

behov av SMusK-musik (under
sökningen var en muntlig enkät,
företagen på ett statistiskt utvalt
basmaterial bestående av
SMusK-medlemmar). Detta skri
ande behov täcks till en viss del
av SMusK, som för närvarande
har ca 30 medlemmar.
SMusK är en mycket aktiv
orquester som älskar att synas
och höras. Varje nOlleperiod
framträder SMusK under en rad
tillfällen för att roa de nyantagna
samt för att rekrytera medlem
mar. Liksom traditionen påbju-

Gå med i SMusK!

Känns det som att du tycker att något av detta med SMusK låter
intressant? Ser du dig själv på scen framför tusentals skrikande
fans, men inte lyckas boka tid i Cheironstudion? Varför då inte
komma med i den varma gemenskapen i Skalärmusiken? Vi
letar alltid efter nya medlemmar som kan hjälpa oss sprida vårt
evangelium ut i världen.

Hör av dig till DIR@SMUSK.NU
Besök oss i Qaakn, Drottning Kristinas väg 37F
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Dr Alko på festhumör
der
håller
SMusK
årlig
vårquonsert dit alla är väl
komna. Detta praktfulla evene-

mang är fyllt av schysst jazz,
legendariska dansnummer av
den bedårande baletten Skalet
ten, underskön sång från både
sångare och sångerskor samt
mängder av de så populära
smaskiga sketcherna, som till
exempel Der Mobilermann, Skin
narmos dagbok från senaste quon
serten.
SMusK spelar mer än gärna på
tentapubar, kalas och X-öl, allt
för att glädja våra studentska
medmänniskor samt för att
givetvis få höra våra egna
stämmor. Grunden i det hela är
att ha roligt och det har vi. Dels
är det fantastiskt kul att spela
och dansa inför publikens jubel,
dels skapas det i sådana studen
tikosa kretsar en enorm humor
potential och gemenskap som

SerniJägermeisterf!aggorna

runt den svenska?

nog inte kan träffas på i så
många andra sammanhang.
Undrar du över något? Titta i
praktverket Encyclopedia Skalae
rica på www.smusk.nu

Jenny Peterson, SMusK

I begynnelsen rådde kaos. Sedan kom SMusK. Då blev det ännu mer kaos.
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Raditex

- Expert på öppna system
Raditex har sedan starten för
över 10 år sedan arbeta med
öppna system. Att använda
öppna system blir allt oftare
det naturliga valet på grund av
överlägsenhet i pris och pre
standa. Som en följd av detta
ökar efterfrågan på den kom
petens som Raditex har. Vi
delar gärna med oss!
I vårt utbud har vi mer än 20
schemalagda kurser som vän
der sig till programmerare och
systemadministratörer
men
även användare av öppna sys
tem, Dessutom har vi ett tiotal
unika kurser som vi kan hålla
på begäran.

Alla

lärare är myc
erfarna tekni
ker så kännetecknas de av
hängivenhet och entusiasm för
de områden som de undervisar
i, detta sprider sig till kursdel
tagarna.
Våra kurser är, med några
undantag, "hands on". Det
betyder att Du direkt får
möjlighet att omsätta Dina
kunskaper i praktisk handling.
Därmed ökar också möjlighe
ten till inlärning betydligt.

Låter det roligt? Du kan bli en av oss, skicka ett mail till info@Raditex.se!

21

Våga vara barnslig
Tage Danielsson var en klok man. Han förstod kanske bättre
än många andra att vuxen, det blir man aldrig på riktigt.

D

S KR E V han en
Vad är tillåtet?
bok som hette "Sagor Tyvärr är det inte alltid så lätt att
för barn över 18 år" . försöka vara barn. När man är en
Med den ville han ge oss andra stor människa så måste man ju
som försöker vara vuxna en tänka på vad andra tycker och
chans, att om bara för en liten tänker. Går man till jobbet i sin
få
s t u n d,
alldeles nya kos
_._ tym
känna oss som
en helt vanlig
barn på nytt.
tisdag-morgon så
För genom att
kan man ju inte
bli barn för en
bete sig hur som
liten stund,
helst. För hur
släppa allt
skulle det se ut
ansvar, bara
om man stannade
vara och inte
vid en lekpark på
bry sig om
vägen, tog några
vad andra
spadtag i sandlå
t y c k e r,
så
dan, gungade lite
orkar vi vara
grann och avslu
vuxna resten •
tade med en åktur
av tiden.
i rutschbanan?
Många vill
Vad skulle chefen
inte
heller
säga om han fick
kalla sig själva Handels glada gossar. . .
reda på det?
för vuxna. Det låter så ansvars
fullt. Låt oss därför för enkelhe- När är det tillåtet?
tens skull skilja på stora och små Vi måste på något sätt ge alla fler
människor, där de små har fler chanser att vara barn. Visst görs
tillfällen att visa sin barnslighet det helhjärtade försök då och då.
än de stora.
Ta exempelvis den person som
uppfann TV-spelet. Han insåg
nog inte vidden av sin uppfin
ning då. Men skulle han se den
glädje som lyser i en stor
ÄR F ÖR

'Vuxna människor har en star
benägenhet att apa efter barnen
beteendemönster: de leker med bilar
färgkritor och skjutvapen, de stamar i golvet när de inte får som d
rvill, ja, de lämnar till och med oft
at kvar på tallriken! "
Tage Danielsson
människas ögon just när hon
knockat sin motståndare i Tek
ken 3 eller gjort mål i NHL 2000,
ja då skulle han inse vilken
. . .roar sig kungligt. . .
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. . . hejar fram sina kamrater. . .
insats han gjort för mänsklighe
ten.
I närings- och yrkeslivet är det
för det mesta inte tillåtet att bete
sig som ett barn. Men ibland
görs det kortare insatser för att
främja leken och barnsligheten.
Insatserna brukar ofta gå under
kryptiska namn såsom konfe
team-building
eller
rens,
nOllning. Då är det meningen att
man ska lära känna varandra
bättre genom just leken och
barnsligheten. Men ändå känns
det som om någonting fattas .
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försöker de bara dölja sin barns
lighet? Det är en svår fråga att
svara på. Och står man på
Sveavägen, framför den mäktiga
porten (som genom tiderna
utsatts för diverse gyckel, dock
utan handelsekonomernas upp
skattande) så är det lätt att tro på
det tidigare.

h
I
11
lll

.. i fäders spår för framtids segrar.

Vad händer bakom
Handels?

. . . i lekparken bakom detta ekonomernas kunskapstempe/. . .
Vad ska man göra för att främja
lekandet en helt vanlig onsdag i
mitten av november?

Vad händer på Handels?
Vad gör skolorna och universite
ten för att främja den vardagliga
leken? Ta Handelshögskolan
som exempel. Där utbildas
många av Sveriges blivande
företagsledare. Som teknolog är
det lätt att ha fördomar om
Handelshögskolan. Vi försöker
att låta bli. Men man blir lite
konfunderad åtminstone en
gång var tredje år. För när alla
andra universitet och högskolor
är ute på stans gator och leker
QuArneVALen och bygger bilar,
då sitter Handelshögskolan där

under sin korkek och fnyser och
ropar: Barnsligt!
Så har då handelsekonomer
förlorat barnen inom sig eller

Men om du tar en liten prome
nad genom Observatorielunden,
genom höstlöven och förbi ska
teboardramperna till skolans
baksida, så öppnar sig en helt
annan värld. På baksidan finns
det nämligen en lekpark. Och
inte vilken lekpark som helst. En
riktigt stor lekpark. En sådan
man brukade drömma om när
man var sådär en fem-sex år
gammal. Där finns klätterställ
ningar, karuseller, gungor och
gunghästar. Det är en impone
rande lekpark. Vad den gör just
där kan man ju fundera på. Och
är du i närheten någon dag så ta
en liten extra sväng, ta dig lite
tid och ta en titt på Handelshög
skolans baksida. Vem vet, har du
riktig tur kanske du får se en livs
levande handelsekonom ridan
des en av gunghästarna med ett
stort leende på läpparna.
PS. De stora människorna på
bilderna vill vara anonyma.
Daniel & Jenny

. . . rider mot so/nedgången . . .

23

Astronomi och vintunnor
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Kepler luktar gott
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Det är säkert många som har stött på Kepler under plågsamma
föreläsningar. Denna artikel handlar om personen bakom de
krångliga ekvationerna.

Kep
bevisa att hans 70ler var en
åriga mor inte
sjuk jävel
var
någon
redan när han
häxa. Efter en
f ö d d e s en k a l l
långdragen
decembereftermid
rättslig process
dag i en liten stad i
blev hon otroligt
sydvästra Tysk
nog frikänd. Goda
land. Tre av
advokater spelade tyd
ligen sin roll även i början
hans sex sys
på 1600-talet.
kon hade dött i
spädbarnsål
Att plugga eller inte
dern, och Kepler
själv lyckades med nöd och
plugga
näppe undgå samma öde.
Det gick inte så bra i plugget
Redan som ung hade han
från början. För Kepler tog
problem med gallblåsan,
det dubbelt så lång tid att
och hans mage kom inte
lära sig latin som för hans
riktigt överens med honom.
klasskamrater. Det gick lite
Diverse bölbättre när han så småder och hudutningom började gå i en
Vintunnornas geometri
slag, och senare
C:ffl" - Y2." skola i Maulbronn. Det
även hemorrojvar förresten i samma skola
Under sin tid som kejserlig
der förpestade -'
som den ökände dr Faustus
hovastronom i Prag lyckades
kU ll e bf
Ha n S=
l pras tf·
hans tillvaro.
påstods
ha undervisat sådär
Kepler komma på varför alla
Dessutom hade -- '
..
,_..
---.
'
'
femtio
år
tidigare. Efter att ha
måttstavar, som på ett lämpligt
han mycket all- riga. Sin morm,�r be��rev han till gått ut skolan hade Kepler sin
sätt stacks ner i vintunnor,
varliga synfel. exempel som rastl_?s, _slug o�h livsuppgift mer eller mindre klar
kunde graderas för att ange
Föga överras- lögnaktig, men �angiven :111 för sig. Han skulle bli präst!
i I volymen. Det visade sig att alla
kande tror en religionen, spenslig och hetsig,
Tidpunkten kunde inte ha
vintunnor tillverkades med
del att den store livlig, en inbiten bråkmakare, varit bättre vald. Luther hade
tunnstavar, som var 1,5 gånger
avundsjuk, extrem mot sina ganska nyligen spikat upp sina
astronomen
längre än tunndiametern.
våldsam, lång- teser på kyrkodörren, och det
hatobjekt,
även led av
En tunnbindare blev väldigt
hennes barn har var akut brist på präster, som
alla
sint...och
hypokondri.
förvånad när Kepler avslöjade
något av detta". Farsan (som för kunde föra ut läran till det
yrkeshemligheten och frågade
övrigt var en legokn ekt ) nyomvända tyska folket. Därför
En häxa i
om Kepler hade funnit svaret
beskrevs
som " ... en brutal, envis infördes generösa intagnings
med stjärnornas hjälp. Kepler familjen
och
grälsjuk
man, som kommer
svarade torrt att han "bara Om Kepler vore att sluta dåligt". Keplers morsa regler på universiteten (som på
använt matematik". Senare i Eminems klä hade uppfostrats av en snäll den tiden koncentrerade sig just
skrev han boken Vintunnornas der skulle nog tant, som sedan blev bränd på på att utbilda präster ) .
Kepler lyckades komma in på
geometri där han bestämde hela hans släkt bål för häxeri. Morsan hade
univers
stämma
honom
itetet i Tiibingen där han
volymen för olika kroppar
tydligen inte dragit några slut- förutom teologi och filosofi även
för
förtal.
Till
de
genom att "skiva upp dem i
satser av detta utan fortsatte lärde sig matte och astronomi.
många tunna skivor". I och e f t e r l e v a n d e
envist med att samla på diverse
med detta lade han grunden för h a d e K e p l e r örter och brygga magisk a Hans matteföreläsare var en
integralkalkylen. Vintunnornas nämligen läm drycker av dessa. Ett bra tag hemlig anhängare av Koperni
kus bannlysta teori. Kepler blev
mycket
geometri blev omåttligt populär n a t
senare hade hon all anledning så pass imponerad av teorin att
d
e
t
a
l
j
e
r
a
d
e
i de tyska skolorna.
beskrivningar att tacka sin son och de advoka- han gjorde misstaget att försvara
av sina anhö- ter, som Kepler anlitade för att den offentligt. När den 20-årige
OHANNES

..
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Kepler tog sin examen 1591 fick
han därför problem med att få
något jobb på sitt universitet. I
stället fick han ge upp sina
prästdrömmar och åka till en
liten håla i nuvarande Österrike
där han erbjöds en professur i
astronomi

Astrologi lönar sig

Att vara professor i astronomi
eller matte var marginellt bättre
än att idag vara högstadielärare.
Lönen var obefintlig, och stu
denterna undvek Keplers trå
kiga föreläsningar. Kepler hade
två alternativ framför sig.
Antingen kunde han försöka
avancera till medicine doktor
eller profilera sig som en spå
man. Han valde det senare och
började sätta ihop astrologiska
kalendrar åt välbärgade familjer.
Själv trodde han dock inte på
astrologi. Vid ett tillfälle skrev
han att "ett sinne vant vid
matematisk deduktion, som
konfronteras mot (astrologins)
falska grunder, står mycket
länge emot likt en envis åsna,
tills den med våld och svordo
mar blir tvingad att sätta sin fot i
den smutsiga pölen". Ganska
snabbt satt Kepler upp till
öronen i den smutsiga pölen,
vilket visade sig vara fram
gångsrikt. Bland annat lyckades
Kepler förutspå en kall vinter
och en turkinvasion. Progno
serna stämde, och han fick en
högre lön.

Själdrivna planeter

Strax efter sin ankomst till
Österrike fick Kepler en slags

lundersk knäpp under en av sina Brahe. Han erbjöd Kepler att
föreläsningar. Resultatet blev jobba för honom. Kepler pack
Keplers genombrottsbok Myste- ade glatt sina väskor och flyttade
rium Cosmographicum där den tillsammans med sin familj till
unge astronomen bland anat Prag där Tycho hade sitt hög
försökte förklara varför det bara kvarter.
fanns sex planeter (Neptunus,
Kepler ville mycket gärna
Uranus och Pluto var inte upp- komma åt Tychos mätningar av
täckta vid den _
= _.. ______ bland annat platiden) samt varför
"... en bru tal, envis neternas banor,
men Tycho var
de rörde sig som
och gra 1SJU
. k man, inte så pigg på
de gjorde. Idag vet
vi att det mesta
som kommer att att offentliggöra
sina forskningssom han skrev var
slu••ta dåligt"
fel.
Den unge __
__
resultat. Kepler
,
.
= _. _
skrev vid ett tillKepler var dock
mycket stolt över sin bok och fälle: "Min åsikt om Tycho är
avfärdade opassande mätvärden följande: han är oerhört rik, men
med att någon måste ha mätt fel. han vet inte hur man kan
Keplers nya modell stämde trots använda detta på ett vettigt sätt,
allt mycket bättre överens med vilket är fallet med de flesta rika
verkligheten än dåtidens före- personer. Därför måste man
försöka att tvinga bort hans
ställningar.
En annan fråga som Kepler rikedomar från honom". Tycho
försökte besvara var varför pla- hade blivit Keplers lärare, och
neterna rör sig överhuvudtaget. när han dog 1601 "räddade"
I första upplagan av sin bok Kepler Tychos mätdata och
skrev han att planeterna drivs av anteckningar från astronomens
"själar" , ett ord som han senare nära och kära. Mycket tack vare
bytte ut mot "en kraft" och denna statistik kunde Kepler
banade därmed väg för den senare formulera sina berömda
lagar för planeternas rörelser.
moderna astrofysiken.
Keplers fru dog fjorton år efter
Rikedomar måste fram
brölloppet. För att inte upprepa
Samma år som boken gavs ut samma misstag gifte han sig
gifte han sig med en 23-årig tjej, snart därpå med den 17 år yngre
som redan hade begravt sina två Susanna, som han verkade trivas
första makar. Detta gav honom med fram till sin död 1630. Som
tydligen inspiration, för nu var det ofta är fallet med kända
Kepler verkligen på gång. Sko personer lyckades Kepler aldrig
lan där han undervisade blev bli rik på sin forskning. Han dog
visserligen stängd på grund av strax innan han skulle driva in
kätteri, men hans bok gjorde en gammal skuld.
uppenbarligen ett gott intryck
Sergej
på den kände astronomen Tycho
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Professor Hallen har tidigare
nämnts och var en självklar del
av teknologens liv på den tiden.
Gunnar påpekar dock att både
hans, Hallens, föreläsningar och
lärobok var mönsterexempel på
hur undervisningen skall bedri
vas. Gunnar tillbringade fritiden
hos Philmnämnden (den som
gör det har ingen övrig fritid)
där han som sagt introducerade

Tom & Jerry. Fortfarande får han
inbjudningar till Philmnämn
denskalas vilket han tacksamt
hörsammar.
Avlslutningsordet går till
nuvarande E-teknologer: Se till
att ta examen, även om du får
flotta erbjudanden före examen.
Konjunkturerna går upp och ner.
Det är alldeles för lätt att strunta
i de där sista kurserna till den
formella examen.

Med förvissningen om att
KTH:s (och andra högskolors
och univeristets) öde vilar i
trygga och sympatiska händer
tackar jag för en timmes samtal
som gick alldeles för fort.
Tilläggas kan att numera är
Gunnar Brodin hovmarsalk och
jobbar alltså direkt för Kungen!
Snacka om karriär!

Anders Jansson,
bearbetad av MagnusE
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Det ryktas att . . .
... Uffe får stryk av en tjej
... En järv kan springa sex mil i sträck utan att
vila
... det finns omtentor och det finns jul(om)bord.
/ NG LI/
Tom-Andrew har en korridorskamrat som
har bott i samma korridor som robinson
Robban!
Somliga ettor fortfarand e drömmer mar
drömmar om OKS
... Krister tycker det är lätt att få upp den

... OKS fortfarande drömmer mardrömmar om
somliga ettan!
... Det nya flippret drog in 330:- på mindre än en
dag
... S&S föreläsaren vill bi en ny E.G. Hallen
Ettan för alltid kommer att förbli
dubbelnOllan
... Kårstyrelsen har gett ut ett sånghäfte
... Ordf och StURe ska gå på spritkurs
... punschen kommer

Att bygga en pyra m id

F

hovingenjör, den hade i nattens mörker förklätt
berömde Imhotep, satt kuben till en luden tärning,
och svettades över sina vilket varken Imhotep eller
ritningar. Farao hade gett honom Farao fann förenligt med specen
befallningen att skapa ett präk- "ett imponerande och vördnadstigt monument.
bjudande monument för evigheten".
Glad i hågen hade han kastat
Slutligen
hade
sig över uppgiften med huvuhan försökt med en
det fullt av visioner om evig
berömmelse
och
kon stående på sin
högar av guld. Två
spets, likt hans gode
dagar senare var
vän Osqhoteps
visionerna av annan
snapsglas, och
karaktär. Krokodiler
det hade till en
var inblandade.
början tyckts
Då Imhotep
fungera. Vid
veta att Farao gillade
invigningen
matte i allmänhet och
Farao varit
mycket förtjust, han
geometri i synnerhet,
hade han bestämt sig
hade till och med
sagt "Ett fint jobb,
för att bygga en geomeImhotep!" och
trisk form. Hans första
försök hade varit ett
dunkat
klot. Det hade inte C::;..J,..__________� honom i rygvarit någon hit. I ett plötsligt gen. Varpå Imhotep hade snubb
infall hade han byggt monumen- lat och råkat stöta till
tet högst uppe på en kulle, och monumentet. Ett sorgligt kna
första lilla vindpust hade skickat kande hade hörts, och hela
det rullande och studsande ut i härligheten hade tippat i Nilen.
öknen. Eländet var väl i Nubien Farao hade bara lagt handen
vid det här laget, och där kunde över ögonen och mumlat något
det gott stanna tyckte Imhotep. om "instabila jämviktslägen".
Kuben hade inte heller varit
Plötsligt reste Imhotep sig
någon vidare ide. Någon vandal upp. Med lugn värdighet slog
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han på gong-gongen som tillkal
lade hans tjänare. "Sänd bud
efter Osqhotep!" beordrade han.
Osqhotep,
konstruktören!
Osqhotep,
universalgeniet!
Osqhotep, festprissen! Genom
hela den kända världen hade
hans namn färdats, ofta med
berättelser om stordåd inom
såväl vetenskap som gasquande.
Om någon kunde lösa problemet
var det han.
När Osqhotep senare under
dagen anlände med snabbast
tillgängliga färdmedel från Bai
konur Ga, gissa ... ) hälsades han i
porten av Imhotep själv. Över en
kall öl förklarade denne sitt
problem, och hur det hittills
hade gått. När han var färdig satt
Osqhotem tyst i nära tre sekun
der, och sade sedan: "Pröva att
bygga den med spetsen uppåt,
min vän." Osqhotem stirrade på
honom, och dunkade sedan
huvudet i väggen. "Naturligtvis!
Varför kom inte jag på det?"
Osqhoteps mun gipor drogs
en aning uppåt. "Imhotep, du
VET varför." sade han. Imhotep
suckade tungt. "Ja, jag gör väl
det. Jag tackade ju nej till en plats
vid KTH... "
Johan Sj

- Fan, nu är pengarna slut igen. Men du verkar ju ha stålar jämt.
- Visst, jag jobbar ju. IT-branchen är lönsam nu för tiden.
- Tror du att det kan vara något för mig?
- Ja visst! Du är ju välutbildad, från KTH och allt. Sånt smäller högt på

arbetsmarknaden vet du.

- Men var ska man börja då ? På någon konsnyltfirma som kanske går i

konken nästa vecka, eller hos någon gammal dinosaurie som pröjsar
fickpengar?

- Nej nej, ett litet, välskött företag i en lönsam och snabbväxande branch.

Ett företag som tar väl hand om sina anställda och kan erbjuda intressanta
och utmanade arbetsuppgifter.

- Jaha, har du något bra förslag då ?
- Självklart!
Vogon AB är ett snabbväxande,
Vi
internetföretag.
serviceinriktat
erbjuder tjänster som hosting, drift
övervakning och systemadministration,
men även enklare tjänster som DNS,
mail- och webhotell.

VO G O N

För att kunna möta de ökande kraven
från allt fler kunder söker vi nu nya
medarbetare.

Vi söker välutbildade UNIX-, NT- och nätverkstekniker som vill arbeta i
en inspirerande och utvecklande miljö. Eftersom det är teknologer vi söker
kan vi givetvis erbjuda flexibla arbetstider, halvtid, deltid eller jour, allt
efter när och hur mycket du kan tänka dig att arbeta.
Kontakte r
Per Hansson
Johan Fredriksson

purra @ vogon.se
eskil @ vogon.se

08-627 48 06
08-627 48 1 6

Ord skapar vänner.
Make yourself heard.

Någon har sagt att främlingar är vänner
som du ännu inte känner. Rätt ord i rätt tid
kan bygga en vänskap för livet. Orden är det
mänskliga umgängets smörjolja. Orden är
överlägsna knytnävarna. Orden är ljudet
av människans tankar.

I över 1 20 år har Ericsson hjälpt
människor att nå varann med det ljudet.
Av alla de vänskapens ord som yttras
i världens mobiltelefoner idag, går
40% genom utrustning från Ericsson.
Behöver vi säga mer?

ERICSSON

