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em1ssmnen
Sökes: mer tid
•

Hur kommer det sig att tiden bara
tycks gå snabbare och snabbare?

H

AR NI MÄRKT att det verkar
som om man får mindre
och mindre tid över till att
bara vara? Att folk ser alltmer stressade ut? Visserligen är det i skrivan
dets stund snart tentaperiod men
fenomenet är inget nytt. Det verkar ha
börjat någon gång i höstas, om inte
förr. Exempelvis...
Förra året fick man nästan alltid
svar på e-post samma dag man skrev
dem. Detta kan ju visserligen bero på
att jag då gick första året och alla
tyckte att det var kul att "prata" med
varandra. Men det gör vi väl fortfa
rande? Åter till saken: Låt oss säga att
man skickar e-post till någon. Tre
dagar senare träffar man på denna
person och frågar varför den inte sva-

Nr 2 1999 Årgång 34

Utgivningsdatum
990301
Adress
Emissionen
THS
100 44STOCKHOLM
Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 • 21 31 18
E-mail
emission@e.kth.se

www

http://www.e.kth.se/esekVorg/
emission/
Tryck
PP Print AB
447 30 20
Upplaga
1.000 exemplar
Nästa manusstopp
990322
Framsida
Ljus i mörker

Artister:
Joar Jacobsson,
Olof Lindgvist
Baksida
Ericsson - Du tänker...

rat. Sättet de reponderar på blir ofta
ett av följande:
• "Jag såg inte att du ville ha svar".
Ser man om man läser hela bre
vet...
• "Har du mailat mig?" Antalet för
svunna brev verkar nästan över
stiga de sända.
• "Jag har inte hunnit läsa mina mail
än." Ett av de mer förståeliga sva
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen tj]l
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka e-post till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den

slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
som du skulle vilja men goda
idfrr är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev
låda, även den i Tolvan, eller
till någon av oss.
Bilder som skall vara med
skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta
för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren . I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så

.l
.3
.4
.4
.5
.6
.6
.7
.7
8-9
.10
.10
.11
.11
.11
12-13
...14
16-17
...18
...19
20-21
. 21
.22
.22
..2
.15
. 19
.23
.24

särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
st&ndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!
Marie/le Mähl
Che99
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Jag är ingen talare men...

P

A

KVÄLLEN mot Alla hjärtans
dag under Amphioxgasquen
slöt Medicinska Föreningens
ordförande och jag ett vänskapsförbund. Förbundet innebär bl.a. att vi
minst en gång per år kommer att
arrangera en gemensam fest. Det är
alltid trevligt med festligheter, men
jag tror även att det finns mycket vi
kan lära av varandra. Många av de
hjälpmedel som i dag används inom
sjukvården är av "elektrisk" art, t.ex.
röntgen, ekg och pacemaker.
Framtiden lovar ännu mer. Det
finns redan nu medicinska inrikt
ningar på elektro men jag tror att de
måste bli fler. Personer med både tek
niskt och medicinskt kunnande tror
jag kommer att bli mer och mer efter
traktade.
Under det kommande året planer
ars det även för en fest i samverkan

med vår andra vänförening, Hum F
(Humanistiska Föreningen).
Här på KTH så har vi de senaste
åren börjat sammarbeta mer och mer
med Kemi. Det tycker jag känns väl
digt positivt. Gå på Berzelidagarna
25-27 mars. Jag har själv varit med de
två senaste åren, och det är verkligen
något jag kan rekommendera.

Jubel!

Nästa år är det milleniumskifte, men
framför allt så är det 90 år sedan
Konglig Elektrosektionen bildades.
Det ska vi självklart fira. Vi behöver
nu en handfull driftiga personer som
kan ta på sig uppgiften att leda firan
det. Om du tycker att det verkar kul
eller om du känner någon som skulle
passa för uppgiften så hör av dig till
styret (styret@e.kth.se).
Var med i Quarnevalen, den chan
sen kommer inte igen på tre år!

Snart är det vår!

!Petter Flodström
Elektrosektionens ordförande.

ViceOrd

J

Har ni tänkt på hur häftig vår utbildning är egentligen?

MENAR verkligen TÄNKT på
det. Ta två minuter efter att ni
läst denna artikel och sätt er och
tänk på hur häftigt elektroteknik
kan vara - supersmå rörliga robotar,
signalsystem som låter en kommuni
cera obehindrat med andra sidan jor
den. Fan, det går till och med att köra
en fjärrstyrd bil på Mars.
Det är ganska få förunnat att verkli
gen förstå hur detta går till och vi som
elektriker har en jättechans att få lära
oss det. Okej - det kan vara svårt att se
hur häftigt det är de två första åren på
Teknis, men för att förstå hur signaler
uppför sig måste man kunna fouriert
ransformering och det bygger på matAG

4

ten man lär sig de två första åren.
Alltså är det svårt att ta genvägar,
men sen kan man börja med det rik
tigt häftiga...
Så var stolta över den utbildning ni
har valt och glöm inte att peppa var
andra under tentaperioderna. Vänd
dig gärna till din pluggkompis och
säg: "Fan, vad häftiga vi är som läser
elektro!" (Alternativt kan man stryka
det första ordet eller byta ut det mot
valfritt kraftuttryck. ..) Fram för mer
stolthet på elektro!

Kenneth, vice ordf på världens
häftigaste sektion.
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SNOOrd
Efterlyses: 1909 teknologer

S

Var var ni?
Å HAR

DÅ ÅRETS FÖRSTA

studienämndsmöte gått av
stapeln. Med på mötet satt 18
lyckliga teknologer, som fick njuta en
enkel, men ack så god middag. Var ni
andra 1909 var vet jag inte, men ni är
alla välkomna på nästa möte. På
mötet nominerades fem lärare till
"årets lärare på elektro", och dessa
var Waclaw Gudowski, Bengt Svens
son, Carl-Olov Stawström, Ulf Ring
ström och Henrik Eriksson. Vem av
dem som blir årets lärare väljer sek
tions-mötet, som i skrivande stund ej
varit.

En datasal mindre

Kansli EIT dras med förlust. Den
främsta och nästan enda anledningen
är kostnaden för datasalarna. På kort
sikt kanske en sal måste stängas, och
det är ju trångt som det är. Vi får helt
enkelt hoppas att det inte händer.
Enda möjligheten är att KTH inser
vikten av att ha datorer i utbildningen
- and they don't come cheap.

Kurs

e97

e98

LinAlg

53%

60%

Diff/1

50%

67%

El krets

33%

47%

KTH:s framtid

Som studienämndsordförande sitter
jag bland mycket annat i utbildnings
rådet på kåren tillsammans med min
vice och alla andra sektioners motsva
righeter. Där har vi spånat och klurat
på vad vi vill förbättra och förändra
med utbildningen på KTH. Det främ
sta är pedagogiken, som vi alltför säl
lan stöter på - att det måste premieras
på något sätt, men också sånt som att
labpek och kurs-PM är aktuella och
att kursmaterial finns till hands vid
kursstart. Viktigt är också att satsa
pengar på de utbildningar som redan
finns på KTH, och inte bara låta allt gå
till de nya utbildningarna. Om ni vill
veta mer eller har synpunkter, så är
det bara att höra av er.

Kista-satsningen

Nu har så en arbetsgrupp tagit fram
ett förslag till hur IT-programmet i
Kista skall se ut. Det blir en slags
fusion av elektro och data med 150
platser från start och med 300 intagna
som slutmål. De 150 platserna tas från
elektro på campus. Enligt förslaget

kommer man välja inriktning till
våren första året, och antalet obligato
riska kurser är inte så stort som nuva
rande elektro, vilket gör att man kan
"snitsla" sin egen bana av valbara
kurser, dock krävs det särskilda för
kunskaper för inriktningarna i högre
årskurser. Studienämndsmötet kom
fram till att det kanske kunde vara bra
med en temadag i framtiden, där vi
på elektro kan diskutera och informe
ras om Kista och elektros framtid. Jag
återkommer på den punkten.

Höst-tentorna

Nu har studievägledningen samman
ställt statistik över hur tentorna gick i
höstas, och slutsatsen är att e98:orna
är bättre än e97:orna.
Nu inför stundande tentor: Hals
und Beinbruch!

Patrick Strang
Studienämndsordförande
sno@e.kth.se

Kurs§

e96

e97

Numme

67%

52%

Termo

32%

54%

Komplex

33%

63%

TETB

32%

34%

Unix _IS_ user friendly - it's just selective about who its friends are!
/Unknown
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Dags för något nytt

Elektros Hemsida
Vi i elektros nystartade infogrupp vill göra om elektros hemsidor,
men vi är lite osäkra på hur de skall se ut.

H

AR

Du NÅGON BRA ide
på saker som kan vara med
på sidorna eller om hur de
ska se ut? I så fall - maila oss!
Vill ni vara med och göra sidorna?
Ju fler vi är, desto roligare blir det!

Kongiig Eldf�ktlonen"t;cnsam-m,rn--h-itn!1� o.voch rer7kMkiger pi !
El"'WOO!bJlrUoieI) vid KJll t StoctJiolm (ivenom en�l:vos,:.ig"•de•!öi"'lll,i•............
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Tävling
Gissa din styrelse! Vad betyder X och Y i de här texterna? Och vem saknas?
Först öppnade rätta lösning får vara med på nästa klipp, den 27 mars.

Hej, jag heter X3 är e96:a och blev vald till
Yl: Jag heter Xl, fyller 22 i Februari och börY3 och även tolverinissa. Jag har bott i
jade här på elektro hösten 1996. Innan dess X2 är mitt namn,
Stockholm i hela mitt drygt 21-åriga liv och
gick jag gymnasiet i Uppsala, denna vackra Y2 tar jag i min famn.
började här på KTH direkt efter att jag
studentstad där jag är född. Jag tycker mest av 98 var jag en av de nya,
avslutat gymnasiet, teknisk linje med elinallt om att vila och samla tankarna, för det får i Älvsjö har jag min lya.
riktning. Jag gillar Uffe (sambo), gult (eller
jag alldeles för sällan göra nu förtiden. Detta
grönt beroende på humöret) och att segla.
är andra året jag sitter i styrelsen.
Jag heter X6 och är sektionens Y6 min kom
Jag heter XS och är e96. Jag är YS, dvs jag
panjon heter Z. Och tillsammans skall vi
jobbar med frågor som rör näringslivet gen
Jag som är Y4 heter X4 och temot sektionen. Förutom elektro har jag en jobba för ett större festutbyte med andra
..
tycker om Nasse i Nalle Puh hel del andra hyss för mig. Jag tränar ungar sektioner och skolor
XlO: Forutom att vara
och lakrits. När jag inte skriver i simning, tränar själv innebandy och jobbar
nybliven YlO skriver jag
läser jag, gärna science-fiction. extra här och var.
ibland kåserier i denna
eminenta tidning. Jag
Jag heter Yll, och är 25 år. Jag kommer
älskar science fiction i
ursprungligen från Värmland, men har bott
Mitt namn är X7 och jag skall
alla former och vill det
större delen av mitt liv i Stockholm. Just nu är
vara eder Y7 under det kom
sig riktigt illa kan man
jag bosatt på Kgl norra Djurgården, dvs Lappis.
mande året. Mig kan ni ta kon
råka ut för recitation av
Jag började på Elektro 1996, och skall under 99
takt med om ni tycker att KTH
För
Aliens-filmerna.
agera Xll.
suger rent arbetsmiljömässigt,
övrigt uppskattar jag
Hejsan, det är jag som är er nye Y9. impulsiva upptåg och
om livet suger lite sisådär, eller
Jag heter X9 och är e97:a. Jag ser fram glada tilltag!
om ni vill bjuda på en kaffe eller Y8: Jag heter X8 och är
mot det här året som kommer och
bärs. Mina förhoppningar för E96 . Jag är född och
hoppas att det blir inspirerande. Om
året är att de lokalansvariga på uppväxt i Stockholm.
Ni stöter på mig någonstans och ni
KTH skall inse att det vistas
undrar något så är ni välkomna att
människor i lokalerna.
fråga - jag finns till för Er.
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Anders Malmes fond

-
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Härmed ledigförklaras stipendium ur CIV ING ANDERS MALMES FOND.

Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för elektroteknik
(företrädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring utomlands
- främst i England, Tyskland och Frankrike (ej USA).
Även examensarbete kan komma ifråga.
Till ansökan skall bifogas:
- - betygsutdrag,
- - intyg från handledare om examensarbete,
- - intyg från praktikplatsen,
- - uppgift om andra stipendier som söks för samma ändamål.
Ansökan, med angivande av diarienummer 930-191-99,
doss 33 skall sändas senast 1999-04-01 till
KTH, Registrator
100 44 Stockholm.
Närmare upplysningar kan erhållas från Kansli EIT,
tfn 08-790 8494 eller
högskolans registrator tfn 08-790 7015.

JUBELIDIOT(l)ER SÖKESI

År 2000 firar Elektrosektionen 90 år och detta ska firas med jubel, pompa och ståt.
Inför festandet som detta kommer att innebära under våren 2000 sökes nu frivilliga
festfixare och idesprutor. Känner du för att vara med i den festgrupp som kommer
att organisera dessa festligheter så skicka in din intresseanmälan redan nu till sty
ret@e.kth.se. Tveka inte! Ta chansen och förverkliga dina vildaste festfantasier!
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Ett Virtuellt Repo rtage

Modern kubism
!

Kallt ute, vardag inne och späckat schema gjorde att Emissionens lakejer tyckte det var dags för ett
miljöombyte. Vi gick bara femtio meter men hamnade ändå i en helt annan värld.

av datas borg
gård bakom diverse ventila
tionsanläggningar hittar vi
dörren vi söker. Vi ringer på och Mat
tias Amnefelt öppnar. Han skall visa
oss vad YR-kuben går för.

visade sig att den faktiskt fyller en del
funktioner. Arkitekter uppskattar att
man kan mata in deras ritningar och i
förväg få en känsla för hur det kom
mer att bli, det kan bli billigare så.

KTL

Vi besökte Stockholmsutställningen
1930 och passade bland annat på att
ramla ner från en trappa. Kuben är
bra på att visualisera stora mängder
data, vi såg t.ex. hur luften strömmar i
en JAS-motor, självklart var det hela
animerat och visst kunde man vrida
och vända på motorn för att se den ur
olika vinklar. På liknande sätt kunde
man sväva omkring i en DNA-mole
kyl, visst fick man en känsla för hur
komplicerad den är men för en oin
vigd verkade det svårt att få ut några
detaljinsikter ur virrvarret.
Något amerikanskt universitet
hade roat sig med att konstruera vad
de kallade "Cuevo del Fuego", eldens
grotta. För att få fram urbergskänslan
hade en mycket naturtrogen textur

B O RT R E H Ö R N E T

YR-kuben, där VR står för Virtual
Reality, är en av Kungliga Tekniska
Lekskolans häftigare prylar. Det är så
vitt man vet världens första VR
anläggning där låtsasvärlden helt
omsluter en. Bilderna projiceras på
väggar, tak och golv vilket gör att
man verkligen tror man är där, var nu
det är.
Hur fungerar då det hela? Egentligen
visas två bilder per yta. Varannan bild
för höger resp. vänster öga, detta gör
att bilderna blir tredimensionella och
faktiskt lämnar väggarna och snudd
på slår en i ansiktet.
Uppdateringen sker med 48 Hz per
öga. Ett par glasögon blockerar växel
vis bilderna för ena ögat, brillorna
synkroniseras med projektorerna via
infrarött ljus. Ett magnetfält i kuben
håller reda på var personens glasögon
samt joystick befinner sig. Från den
informationen bestäms var man är
och åt vilket håll man tittar, därmed
kan man luska ut precis hur världen
skall se ut i just det ögonblicket.

Nygammalt

Kuben, en väldigt dyr lampa.
en känsla av att vara där. Alla uppda
teringar sker tillräckligt snabbt och
detaljerna gör det hela mycket verk
ligt. Balanssinnet spelar dock lite
grann på bortaplan och man märker
av den så kallade "kubsjukan" efter
ett tag, det saknas stadiga fixpunkter.

Men - vad gör den?

Att det är snabb teknik och en häf
tig upplevelse är väl gott och väl men
det motiverar knappast de miljoner
den kostade att bygga, vi frågade där
för försynt vad man har den till. Det

Feta datorer

Sillicon Graphics maskinen sätter
i
slutberäkningarna
tänderna
(mycket är beräknat i förväg) och
matar projektorerna som står utanför
kuben och belyser ytorna bakifrån.
Väggarna och taket utgörs av film
duk, golvet består av samma sorts
duk men för gravitationens skull
utrullad på en 4 cm tjock plexiglas
skiva.
Joystickens knappar erbjuder olika
sysselsättningar som att gå, flyga,
pilla på saker etc. Resultatet av det
hela är enastående, man får verkligen

8

Cave Quake/1. Observera de stora filttofflorna (kubtofflor) som skyddar
golvduken.
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lagts på alla bergytor. Det tillsam
mans med alla detaljer gjorde det hela
mycket imponerande.

Klart de hade Quake

Än så länge känns det som att allt
är i något slags begynnelsestadium.
De konkreta tillämpningarna är fort
farande ganska begränsade och mest
riktade för universitetsvärlden. En
ganska vettig sak är i alla fall att de,
självklart, hade Quakell installerat,
eller snarare Cave Quakell. Spelan
det får en helt ny dimension då allt
sker runt omkring en man märker
också hur liten man är i förhållande
de fyrametersmoster som tomtade
omkring. Tyvärr blev det, av någon

Nördfakta
Storlek:
3m x 3m x 2.5m
(B X D X H)
Plats i världen :
2.5 m upp i l uften
(svävande?)
Dator:
Dubbelrack SGI Onyx 2
1 2 R 1 0000 CPUs
Tillbehör:
4GB minne 1 00+ GB hård
disk samt tre l nfinite
Reality2 grafi kpipor med
två 64M B "raster managers" vardera (varje pipa
tar hand om bildvisning på
två av de sex sidorna) .
Mju kvara:
Mjukvaran baserar sig i hu
vudsak på CAVElib från
EVL. I olika projekt används
självklart även annan mjuk
vara.
I framtiden:
kom me r vi att använda oli
ka plattformar tills VA-om
rådet får någon sorts stan
dard som PDC kan
använda.
Kostnad:
Mellan 3 och 5 Mpiggelin.

Ett väl koordinerat rum.
anledning, väldigt vingligt att sikta,
vilket i och för sig ger en bra bortför
klaring efter en alldeles för kort spel
omgång.

Köp en tysk kub

Det man inte tror är att dylika
apparater faktiskt är lagervara, man
kan helt enkelt beställa en, vilket
ParalellDatorCentrum också gjorde.
En tysk firma (IAN Projektionstech
nologie, www.tan.de). levererade och
monterade det hela. Möjligheten finns
alltså att få en egen i vardagrummet.
Framtiden ser ljus ut för VR
anläggningar, om några år kommer
säkert de säkert att användas som ett
standardled i till exempel i stora arki
tektprojekt. Själva synintrycket kom
mer troligtvis inte att utvecklas så
mycket. Möjligen kommer sfäriska
dukar komma, vilket då skulle göra
att man slipper de felprojiceringar

som nu blir i hörnen. Däremot kom
mer nog mer kringutrustning att
utvecklas. Exempelvis känselintryck
från mekaniska krafter. Så att man
kan "känna" en vägg eller formen av
en boll.
Som de fungerar nu beräknas värl
den utifrån en persons läge, är man
flera i kuben samtidigt blir de andras
vyer förskjutna. Detta kan åtgärdas
genom att fler än två bilder växlar.
Närmare bestämt skulle det behövas
ett sådant bildpar per person, detta
gör att en snabbare växlingsfrekvens
skulle behövas, något som i dagens
läge datorerna klarar av, dock är
videokanonerna för slöa. De vill inte
vara med vid mer än drygt 100 Hz.

Ja tack ,

Det är ett djärvt försök med ny tek
nik men är det verkligen värt arbetet
och pengarna? Men det är väl dylik
grundforskning högskolor och uni
versitet är till för. Man skulle heller
inte tacka nej till en egen, nej förresten
ta två och slå in dem.
Vi vill passa på att tacka Mattias så
väldigt mycket för besöket, det var
en, på ett ovanligt sätt, tredimensio
nell förmiddag.

Roland, Fredrik & Jonas

Det är insidan som räknas.
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Inget motstånd mot städning

Fixarkväl l ·p å E la b
Undrans om Medicinska Föreningen har någon motsvarighet till Elab?

U

P Å D E T bor
gerliga kalenderårets första
fixarkväll var nog större än
vad både lokalen och arbetsuppgifterna var dimensionerade för. Kvas
tarna och svabbarna räckte inte åt
alla, utan de flesta nöjde sig med att
plocka upp en fotoresistor här och en
flödeskondensator där. Det var
mycket bråte som åkte ut och mycket
som inte fick åka ut. Så fort någon för
sökte slänga ett avbrutet kretskort var
det någon som invände: "Nej, men
där finns det ju massor av fina mot
stånd att löda bort!" Elabs samling av
Allt om Elektronik är numera (tisda
gen den 9 Februari) sorterad i krono
logisk ordning.
Överste Lödnisse visade upp några
av elementen som ska ingå i högta
larna i Tolvans nya stereoanläggning.

Försiktighet tarvas vid vridande av
volymratten om vi inte vill att Bergs
ska få utslag på sina seismografer.
Daniel, som enligt egen utsago ald
rig tidigare haft någon framgång i sitt
pulande (hoppas att inga norrmän
läser det här,) lyckades under fixark
vällen montera in en ny utgång i sin
stereo. Hur han gjorde? Han använde
en metod lika enkel som genialisk.
Han bad någon som kunde.
Bland en massa annan bråte hittade
jag något vars funktion på ett elektro
niklaboratorium inte är helt uppen
bar. Överste Lödnisse sade att det var
hans (se bild). Fina grejor, slipat glas,
fick jag veta.

P S L UT N I N G E N

Fredrik A
Gå på fixarkväll.

Mekanikens U nderbara Värld !
En liten tolkning av mekaniken skrivandes mek-KS
Sakta all vetskap har dunkats in,
sakta formlerna lagrats i hjässan min,
men fort de försvunnit det är knappt man till KTH hunnit.
Jag nu stegat hit likt AJ. Thor
när han beskriver sina tjärtäckta skor,
som på sin engagerade tur runt karuseller,
gör den svart som sena kvällen.
Han verkar vandra runt i ett tjockt dis,
eller är de kanske rent utav John Cleese?
Föreläsaren med sitt enorma intresse och engagemang,
han har grundlurat sig själv, och tror vi allting kan.
Corioli uti all ära,
mycket har vi studenter fortfarande att lära.
Varför denna ständiga klagan på mekanik?
Varför denna vittspridda panik?
Varför känns allt i boken oförståeligt?
Varför känns bokens hela innehåll ouppnåeligt?
Varför fyller den närliggande tentan mina drömmar?
Varför tycks Newton just nu föra mitt livs tömmar?

10

Varför visar alla en sådan desperation?
Varför skulle vissa, i form av mutor,
gladeligen slänga bort en miljon?
Varför känner jag en sådan ångest,
när ämnet egentligen är roligt?
Någonting är nog helt fel... Ja, det verkar troligt!
Jag sitter här på en KS i mek
och tycker mig ha tappat all initial skräck.
Den som i cylinderkoordinater
följt Keplers alla late1�
och enträget roterat kring min hjässa,
med målet att all livsmust ur mig pressa.
När jag insett just detta, att allt den velat göra,
var att få mig att hetta till, och därigenom köra,
då har jag fått insikt i det tidigare till synes okända,
och nu kan mig ingenting hända!

Inlämnad som svar till KS3 i
Mek-1 den 29/1-93
av Olof Lindqvist

----��os.-
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StVL-info

Nya webbsidor för kansli EIT

Under de närmaste veckorna kommer
vi att lägga upp nya hemsidor för
kansliEIT, elektroteknik- och datatek
nikprogrammen på Internet. Under
Studerandeinformation
rubriken
kommer du att kunna hitta svar på de
flesta frågor du har kring studierna,
t ex om studievägledningen, tillgodo
räknande av kurser, uppflyttnings
gränser, kursval, studieuppehåll mm.
Här lägger vi också upp aktuell infor
mation kring tentaförändringar mm.
Ett kalendarium finns också där vik
tiga datum och händelser för hela året
finns med.
På hemsidorna finns också infor
mation om bland annat utlandsstu
dier och forskarutbildning.
Vi hoppas att detta kommer att bli
ett bra komplement i vår informa
tionsverksamhet och med hjälp av dig
som teknolog är vår ambition att hålla
sidorna uppdaterade och ge relevant
information.

Utbilda eller
inbilla?
Så snart sidorna finns tillgängliga
kommer vi att meddela adressen via
Bulletin så håll utkik!

Valinformation för åk 3 och 4

Inför val av kurser höstterminen 99
informerar studievägledningen vid
två tillfällen.
Måndagen den 26 april 15-17 i Ql
samt Torsdag den 29 april 13-15,
också i Ql.
Informationen är gemensam för E
och D och anledningen att vi har två
tillfällen är rent schemateknisk för att
samtliga studenter i åk 3 och 4 ska ha
möjlighet att delta. Samma informa
tion ges alltså vid båda tillfällena.
Sista valdag för höstens kurser är
den 15 maj. Mer information kring
kursvalet finns på vår hemsida. Vi
återkommer med adress via Bulletin
så snart sidorna är tillgängliga.

Din studievägledning

Studenthälsan i
Stockholm .

V

Välkommen till studentverkstan!

erfaren
het av hur studentlivet kan
vara. Vi vet att kropp och själ
måste fungera tillsammans. Studenthälsan finns till för dig som är hög
Stockholm.
skolestuderande
Kontakta oss!
Företagssköterskerna
Marianne
Siegborn och Eliza Cedervall har mot
tagning på KTH onsdagar kl 13.00 tll
15.00. De finns då vid utbildningsexp
editionen i det första huset till höger
HAR

L Å N G VA R I G

på Dr. Kristinas väg. Besök är kost
nadsfritt.
Studenthälsan sitter normalt i Stu
dentpalatset på Norrtullgatan 2. (T)
Odenplan, Buss 4, 40, 42, 46, 47, 53, 72
Telefonnummer:
674 76 98 (medicinsk rådgivning)
674 76 99 (psykologisk rådgivning)
674 77 00 (reception)

I

Föreningen Vetenskap och
Folkbildning utser årligen årets
folkbildare och årets förvillare.

H A R U T M Ä R K E L S E N årets
Folkbildare gått till Zenon
Panoussis "för hans självupp
offrande mod att lägga ut Scientologiskrifter på Internet. Han har mycket
verksamt bidragit till att bekämpa en
destruktiv sekt genom att avslöja dess
hemligheter"
Erland Lagerroth, docent i littera
turvetenskap vid Lunds universitet
blev årets förvillare, "för hans
enträgna försök att göra en ytligt
mystifierande attityd till natur
vetenskapen akademiskt respekta
bel."
ÅR

Tidigare utmärkelser

Bland tidigare folkbildare märks PC
Jersild (för hans författarskap om
människans natur) och Skalman (för
sina avslöjanden av fördomar och
vidskepelser).
Bland förvillarna märks TV 4 och
programledare i både TV3 och SvT, en
slagrutemann, kommitten för det s k
alternativa nobelpriset (The Right
Livelihood Award) och Den statliga
alternativmedicinkommitten.
Föreningen bildades 1982 för att
främja folkbildning om vetenskapens
metoder och resultat. Föreningen är
partipolitiskt neutral och neutral i
religiösa trosfrågor. Vill du veta mer
om föreningen så har de en websida,
se nedan.

Ras mus

Källa: Forskning & Framsteg och
http://www.physto.se/-vetfolk/
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Kan VALar sjunga ?
'

' I

Melod ifestiVALen

I I
i

För inte så länge sedan invigdes Q-året och nu har det första evenemanget gått av stapeln.

F

o s s LY C K L I G A som kom
in och slapp stå utanför Medi
cinska Föreningen i snöglop
pet och vänta på att några hade
tröttnat på festen innanför dörrarna
var detta helt klart en kväll att min
nas. Inte nog med att en eminent jury
bestående av mer eller mindre musik
förknippade kändisar fanns på plats,
här fanns också gräddan av musiker
på högskolorna i Stockholm.
Klockan 19:08 hade tillställningen
börjat om det gått enligt planerna,
men det gör det ju som bekant inte
när det gäller evenemang i denna
storleksordning. Men till slut steg
konferenciern i form av jippochefen
Urban Larsson upp på scenen och för
klarade MelodifestiVALen öppnad.
ÖR

senare, som Babsan, såga sig själv
med orden "Jag tål inte karlar i kvin
nokläder". Men nu gick vi visst hän
delserna i förväg...

Tävlingen!

Inte mindre än tolv grupper hade
tagit sig till finalen och skulle nu visa
prov på sina talanger. Framhjälpta av
ett enormt stöd från en publik som
var helt med på de noter som behöv
des både sjöngs och viftades det i takt
till musiken. Till skillnad från den
årligen återkommande melodifestiva
len i SVTs regi blandades och gavs det
av olika musikstilar. Här fanns allt
från smörsång med Ernst till tung
rock med Iron Flame, från schlag
dänga med Valarne till tung dansmu
sik ala MTV med 20MC:s featuring
Platoon Battlebreakers. Självklart
fanns här allt som hör en melodifesti
val till: snack från artisternas lounge,
introfilmer om banden, snack med
juryn och den helt oundviklige
Murphy som lekte med tekniken. När
alla hade sjungit sina sånger och juryn
hade gjort sitt val, fanns det en vin
nare och elva andrapristagare kvar.

Vinnaren!

Babsan tar pulsen på Q-staben

Runt om i lokalen sågs nu artiserna
skruva sig nervöst, tills det att resluta
tet basunerades ut - Valarne hade
vunnit! De vann med vad som mest
kan kallas en "vanlig schlager" - och
fick återigen framföra sitt bidrag
"Åhh Arne" till publikens jubel.

Juryn

i

J ,

I

1

1

Den tidigare nämnda juryn blev pre
senterad under vansinnigt jubel från
publiken. Juryn bestod av vår egen
rektor Anders Flodström, primadon
nan Babsan, guldgossen Richard Her
rey, skönsjungande Cyndee Peters
samt mr televisionshambo Bosse
Larsson. Lars-Åke "Babsan" Wil
helmsson gjorde ett bejublat framträ
dande som Dana i pausen när hälften
av alla bidrag spelats, för att lite

12

Vinnarna, senare under kvällen
Inte nog med att Richard Herrey
nu hade fullgjort sin uppgift i juryn,

snart kom det så många hade väntat
på, då han och sina bröder Louis och
Per intog scenen! När de satte igång
så blev det tunggung av sällan skådat
slag. Med gamla klassiker som "Varje
liten droppe regn", "Diggiloo diggi
ley" och en koreografi som skulle få
Michael Jackson grön av avund, rock
ades det både på scenen och i publik-

havet. Kravallstaketet var klart
underdimensionerat när publik i två
våningar började trycka på. Jublet
visste inga gränser och när bröderna
lämnade scenen för andra gången så
hade vi inte fått nog, mer Herreys, vi
har ju inte sett dem på 15 år! Efter att
skalderat "En gång till" tills våra stru
par blödde återvände Herreys till sce
nen, för ett sista nummer. Som
sammanfattning kan sägas att upp
maningar till publikjubel var helt
onödiga, det gick inte att skrika mer.
När det hela var över och Herreys
hade gått av scenen för sista gången
klev ett annat band upp på scen. Man
tyckte nästan synd om dem, ta över
efter Herreys är inte gjort i en hand
vändning. Publiken hade dock en
helt annan åsikt, de var fortfarande
med på noterna och med det stödet i
ryggen så drev killarna på scen upp
temperaturen ytterliggare några gra
der. Slutligen tog discot över och vi
dansade in morgonen.
Vilken fest! Vilken stämning!
En sån aptitretare till QuarneVALen!

Text: Magnus & Rickard
Foto: Joar, Magnus & Rickard
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Fler fotografier från MelodifestiVALen finns på webben: www.e. kth.se/esekt/org/emission/foto/
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Att ha det gl att!

:, Skidresa n �99
Vi drar till fjällen ...

D

V AR E N G Å N G för inte
alls så länge sedan, som ett
gäng skidsugna teknolo
ger satt på afterskins terass och lät sig
ET

gerna uppe i ottan för att avnjuta
ännu en dag i de soliga välprepare
rade pisterna. På onsdagen var det
dags för sponsrad tvagning i byns

I
i

I

Skidsugen teknolog, rätt in i evigheten.

i
I'

1·

I

I

I

väl smaka av lite Vin Chaud. De kom
från ett fjärran land och en fjärran
stad, Stockholm där mörker och regn
härskade. Teknologernas silverkling
ande skratt hördes ljuda över den
soliga dalen Val Thorens när det så
var dags för bandet Cornflakes att
stämma upp i den välbekanta sången
"Tango after ski, det finns ingen
annan after ski... " och de beställde in
ytterligare en öl...
Det var nästan mörkt när teknolo
gerna begav sig till veckans första
sponsrade gästabud på resturang "La
Fondue" restaurant de specialites
savoyardes. Där avnjöts en god och
välsmakande 3-rätters middag som
kompletterades av ett utsökt vin. På
onsdagens morgon hördes ett rama
skri ljuda över dalen "Fy fan vad jag
mår dåligt!!!" Det var någon som efter
gästabudet dagen innan hade fått i sig
något eller några glas för mycket av
FET-rödvinet och den danska 96%-iga
finspriten. Varje morgon var teknolo-

1 1

I
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badinrättning. Teknologerna visade
infödingarna hur man bastade på rik
tigt vis, trots den starka eucalyptus
doften. Även jacuzzibad och några
simtag i polen hjälpte deras värkande

Varför slita på snön i onödan ?

muskler att slappna av. Och nu bör
jade dansen på Underground. Först
gick det ganska lugnt, men det dröjde
inte länge för än alla grabbarna grus
störtade om varandra, gjorde höga
språng och slog kullerbyttor medan
de slingrade sig i de vildaste turer.
Allt rördes ihop till ett förskräckligt
sammelsurium. Varje dag gäspade
grabbarna grus högljutt vid bordet
och dansade vilt på kvällarna, slog
benen i luften och utstötte höga jakt
rop så att alla kvinnor så småningom
flydde sin kos.
När solen så stod högt på himme
len var det så dags för den sponsrade
picknicken. Lisa från Ski Tignes stod
vid ett dignande bord av snö och bjöd
på allehanda läckerheter. Efter denna
utsöka lunch visade bland andra Erik
och Anders upp sina hoppkonster
inför en hänförd publik.
Varje morgon satt Pontus på toalet
ten och rev sig i sitt eldröda borstiga
hår. Det förhöll sig nämligen så att
Pontus mage inte var som andra poj
kars magar... Detta ledde till det stora
toalettpapperskriget, där det rosa par
fymerade franska pappret vandrade
fram och tillbaka mellan lägenhe
terna.
På fredagens afton var det så äntli
geren dags för det sista sponsrade
gästabudet. Även denna magiska
afton stod Ericsson Components som
värd på restaurant "le Charolais". Det
bjöds på sniglar till förätt och fondue
till huvudrätt samt en välsmakande
efterrätt. Vinet flödade och de goda
orden likaså, förutc;:,m när Erik för
sökte beställa in en kåt servitris.
Efter åtta härliga dagar i de soliga
pisterna kring Val Thorens återvände
de tretton lyckliga till Svea Rike och
Elektrosektionen där föreläsningar i
F2 hägrade och de levde lyckliga i alla
sina dagar.

/Reseledarna

Vill du vinna

r?

Läs mer om

Elektronens mästerskap
. i problemlösning 1 999
••
••
•

:

Förra årets vinnare: Mag n us Vesterlund

: • • • • • • • • • • • • • • • Tävlings start den 22 mars!

(t, L E KT RO N E N �

www. elektro n e n . se

Botten upp!

Esq uadern 1 999
I sommar är dags igen för elektros årliga esquader!

A
0

E S Q U A D E R börjar tra
ditionsenligt på söndag kväll
vecka 22, dvs den 6
juni. Fram till fredag kväll
den 11 juni kommer vi att
segla runt i skärgården """"6
.
och besöka olika natur- V
hamnar. I hamnarna blir
det bastubad, tävlingar och
annat lajbans.
Varje morgon på skepparmötet får
man reda på kvällens hamn. Seg
lingen dit sker fritt, men det är givet
vis roligast om man håller ihop några
stycken och tävlar lite! På fredagen är
det nämligen en riktig kappsegling, så
då det gäller att ha vältrimmad
besättning. På kvällen efter tävlingen
är det prisutdelning och ett företag
kommer ut och bjuder på en hejdund
rande avslutningsfest på en, i esqua
dersammanhang,
legendarisk
skärgårdsö.
RETS

Vilka får då följa med på
detta?

Jo, det är helt enkelt de som tar sig till
esquaderpuben den 17:e mars i Tol
van. Där kommer det att finnas mat
och dryck att stärka sig med inför
uppsättningen av anmälningslistan.

Esquadern 99
lyckats få
ihop en besättning till puben kommer
det att finnas en gastlista där man kan
skriva upp sig för att få kontakt folk i
samma situation.

I

Jaha, hur får man tag på
en båt?

Båtar kan man hyra, om man inte är
redare själv. Eftersom esquadern lig
ger veckan innan högsäsongen börjar
är priserna bra, och om man bokar
före mitten av april får man oftast en

Behöver
man kunna
segla?

Nja... det är
ju
bra
om
någon ombord
har lite koll på
segel,
sjökort
och grejer, men
det är ju ett
underbart till
fälle för nybör
jarlandkrabbor
att komma ut
och få en oförglömlig seglingsupple
velse.

Okej, vad
kostar kala
set?

Det kostar fut
tiga 150 kr per
person. För det
får man följa
med, man får
en T-shirt och
skoj.
annat

18

Givetvis också en esquadertidning
med lista på båtarna som är med, lite
knep och knop m.m.

Skepparen anmäler sig och sin besätt
ning. Tänk på att antalet platser
(båtar) är begränsat! Har man inte

sjysst rabatt. När ni har anmält er på
puben är det bara att ringa och boka.
På puben kommer vi att ha listor från
de största uthyrningsfirmorna.
Vi ses på puben den 17:e mars i Tol
van. Undringar innan dess besvaras
glatt av staben. Håll också ögonen på
esquaderns hemsida.

Staben
esquader@e.kth.se
http://www.e.kth.se/esekt/orgl
esquader/
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elogen
Premiär, premiär & åter premiär!
Måndagen den 17:e maj är det så dags att släppa lös årets föreställning på Södra Teatern. Sedan föl
jer ytterligare två föreställningar den 1 8 :e och 19:e maj, så håll ögonen öppna, så att du inte missar
när de åtråvärda biljetterna släpps.

Stå på scen?
Tycker du det är kul med spex? Kan du ta några toner rätt samt inte trassla in dig i dig själv när det
kommer till lite koordinationsrörelser? Samt gillar du att synas lite på scen? Då är det bara för dig att
söka till elogens uttagning av skådisar för diverse småroller den 22:a mars. För intresseanmälan
samt information kontakta vår producent, Björn Guillemaut, e94_bgu@e.kth.se.

elogen@e.kth.se

KA N D U B E G Ä RA M E R ?

1 s.000? 22.000? ELLER VARFÖR INTE 30.000

Hur får du rätt lön när det är
dags att söka ditt första arbete som nyutexami nerad student? Att få en bra i ngångslön kräver både kunskap, kompetens och bra
argument. Det är här S I F kan bli en til lgång
för dig. På vår hemsida www.stud.sifse hittar
KR I MÅNADEN?

•

•

•

•

du bl a lönestatistik som hjälper dig att sikta
mot " rätt" lön och bra arbetsvillkor. Vi är
proffs på arbetsmarknad, löner, teknisk och
industriell utveckling. Vi vet vad som krävs och vi vet hur vi kan hjälpa dig att agera
smart både idag och i morgon.

H I TTA RÄTT I N G Å N G S L Ö N P Å

www.stud.s if.se

5ilF

SVE N S KA I N D U STRITJÄNSTE MANNAFÖRBU NDET
-för individuell och industriell utveckling-

Divina computeria

Syntax error
In the beginning, there was the computer.

And God entered:

C: \ Let there be light!
Enter user ID
C: \ God
Enter password
C: \ Omniscient
Invalid password
Enter password
C: \ Omnipotent

And God logged on at
1 2:01 :00 AM , Sunday, March
l.
C: \ Let there be light!
Unrecognizable command
C: \ Create light
Done
C: \ Run heaven and earth
And God created Day and Night.
And God saw that there were O errors.
And God logged off at 12:02:00 AM, Sun
day, March 1 .

And God logged on at
1 2:0 l :00 AM , Monday, March
2.

C: \ Let there be firmament in the midst of
water and light
Unrecognizable command. Try again.
C: \ Create firmament
Done.
C:\ Run firmament
And God divided the waters.
And God saw that there were O errors.
And God logged off at 12:02:00 AM, Mon
day, March 2.

And God logged on at
1 2:0 l :00 AM , Tuesday, March
3.

C: \ Let the waters under heaven be gathe
red together unto one place and let the
dry land appear and...
Too many characters in specification
string. Try again.
C: \ Create dry_land
Done.
C: \ Run firmament
And God divided the waters.
And God saw that there were O errors.
And God logged off at 12:02:00 AM, Tues
day, March 3.

And God logged o n at
1 2:01 :00 AM , Wednesday,
March 4.

C: \ Create lights in the firmament to
divide the day from the night.
Unspecified type. Try again.
C: \ Create sun_moon_stars
Done
C: \ Run sun_moon_stars
And God separated the light from the dar
kness. The sun ruled over the day and the
moon and stars ruled over the night.
And God saw there were O errors.
And God logged off at 12:02:00 AM, Wed
nesday, March 4.

And God logged on at
1 2:0 l :00 AM , Thursday,
March 5.

C: \ Create fish
Done
C: \ Create fowl
Done
C: \ Run fish, fowl
And God created the great sea monsters
and every living creature that creepeth
wherewith the waters swarmed after its
kind and every winged fowl after its kind.
And God saw there were O errors.
And God logged off at 12:02:00 AM,
Thursday, March 5.

And God logg ed on at
1 2: 0 1 :00 AM , Friday, March 6.

C: \ Create cattle
Done
C: \ Create creepy_things
Done
C: \ N ow let us make man in our image
Unspecified type. Try again.
C: \ Create man
Done
C: \ Be fruitful and multiply and replenish
the earth and subdue and have dominion
over the fish of the sea and over the fowl
of the air and over every living thing that
creepeth upon the earth.
Too many command operands. Try again.
C: \ Run multiplication
Execution terminated. 6 errors.
C: \ Insert breath
Done
C: \ Run multiplication

Execution terminated. 5 errors.
C: \ Move man to Garden of Eden
Filename: Garden of Eden does not exist.
Abort, Retry, Ignore?
C: \ Create Garden_of_Eden
Too many parameters
C: \ Create Garden.edn
Done
C: \ Move man to Garden.edn
Done
C: \ Run multiplication
Execution terminated. 4 errors.
C: \ Copy woman from man
Done
C: \ Run multiplication
Execution terminated. 2 errors.
C: \ Create desire
Done
C: \ Run multiplication
And God saw man and woman being fru
itful and multiplying in Garden.edn
Warning: No time limit on this run. 1
errors.
C: \ Create freewill
Done
C: \ Run freewill
And God saw man and woman being fru
itful and multiplying in Garden.edn
Warning: No time limit on this run. 1
errors.
C: \ Undo desire
Desire cannot be undone once freewill is
created.
C: \ Destroy freewill
Freewill is an inaccessible file and cannot
be destroyed.
Enter replacement, cancel, or ask for help.
C: \ Help
Desire cannot be undone once freewill is
created. Freewill is an inaccessible file and
cannot be destroyed.
Enter replacement, cancel, or ask for help.
C: \ Create tree_of_knowledge
And God saw man and woman being fru
itful and multiplying in Garden.edn
Warning: No time limit on this run. 1
errors.
C: \ Create good, evil
Done
C: \ Activate evil
And God saw he had created shame.
Warning system error in sector E95. Man
and woman no longer located in Gar
den.edn. 1 errors.
C: \ Scan Garden.edn for man, woman
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Search failed.
Abort, Retry, Ignore?
C: \ Delete shame
Shame cannot be deleted once evil has
been activated.
C: \ Destroy freewill
Freewill is an inaccessible file and cannot
be destroyed.
Enter replacement, cancel, or ask for help.
C:\ Stop
Unrecognizable command. Try again
C: \ Ctrl_Break
C: \ Ctrl_Break
C: \ Ctrl_Break

ATTENTION ALL USERS *** ATTEN
TION ALL USERS: COMPUTER GOING
DOWN FOR REGULAR DAY OF MAIN
TENANCE AND REST IN FIVE MINU
TES. PLEASE LOG OFF.
C: \ Create new world
You have exceeded allocated file space.
You must destroy old files before new
ones can be created.
C: \ Destroy earth
Destroy earth: Please confirm.
C: \ Destroy earth confirmed
COMPUTER DOWN *** COMPUTER
DOWN.

SERVICE WILL RESUME SUNDAY,
MARCH 8 AT 6:00 AM. YOU MUST SIGN
OFF NOW.
And God logged off at 11 :59:59 PM, Fri
day, March 6.

On Saturday, March 7, God
rested.
On March 8, God created
Macintosh.

Skä n k en stol till
kårhuset!

T

Ge kåren något att sitta på.

EKN , s K A Högskolans Student
kår genomför som bekant en
omfattande renovering och
ombyggnad av kårhuset under läsåret
98 /99. Syftet med renoveringen är
bland annat att göra kårhuset till den
självklara mötesplatsen för oss tekno
loger och lyfta fram husets ursprung
liga funktionella arkitektur.
Projektet är beräknat till 75 MSEK
och finansieras av kåren, KTH, stiftel
ser och näringslivet. Kåren och KTH
står för en tredjedel, stiftelser står för
en tredjedel och näringslivet bidrar
med den återstående tredjedelen.
Idag har vi lyckats få in tillräckligt för
att kunna genomföra renoveringen,
men visst ska ett modernt och fräscht
hus ha nya möbler?

Här kan du tillsammans med dina
vänner göra en insats! Samla ihop ett
gäng och skramla ihop 1000 kronor.
Då har ni gjort er odödliga med ert
namn på den vackra plaketten som
kommer att finnas i kårhuset över alla
som har valt att stödja projektet. Vad
sägs om att exempelvis Effekt, E98,
OKS, Elogen 99, Emissionen eller
något annat kompisgäng blir förevi
gat? Det går givetvis bra att stå för
1000 kronor själv.
Undertecknad lovar att dra in
minst lika mycket från företagen som
ni ställer upp med. På så sätt har vi
råd att skaffa nya stolar till restau
rangen! KTH Alumni, som är en för
ening för gamla teknologer från KTH,
har fått ett liknande erbjudande till
sina 3000 medlemmar.

Sätt in pengarna på postgiro 1937-2,
Tekniska Högskolans Studentkår, och
glöm inte att skriva vad det ska stå på
plaketten!
Ombyggnaden kommer att vara
klar i slutet av juni och huset ska
sprudla av liv när nOllan kommer i
augusti. Kungen återinviger huset
officiellt den 29 oktober. Gå in på
www.ths.kth.se/ombyggnad så kan
du läsa mer om projektet!

Folke Anger, E94
Ordförande
Tekniska Högskolans
Studentkår
tel. 08-23 01 02
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... psst ...
Bevingade ord . . .

Det ryktas att . . .

"One tequila, two tequila, three
tequila, floor"

...Misse hade en fikus mellan benen.
...Man inte kan betala med SL-häfte i Quantum, Misse..
...Uffe är en jävel som bara hittar på en massa.
...Håkan smeker tjejer bakom baren.
...fiskmåsvassle är bra för hälsan..
...Vissa dagar kan verkligen ALLT gå åt skogen. /990205
...Det är Hoftorskmiddag i Tolvan.
...John och Carina var på Ultrajud i tisdags.
...Minusgasque saknade minus.
...Det var fullmåne på Hoftorskmiddagen...
...Herr Ordf kallade sina medarbetare mina djävlar...
... ! ! !Ctrl-C was here ! ! !
...Maria tycker att Petter är en mussabbare.
...ESN mötet mest handlade om fingrar, organ och att trycka på.
...Zither Carol även finns på Osqstämmans CD .
... information härom fås av m94_kud@m.kth.se.
...Erik Gunnheden försöker odla Pavarottifrisyr.
...Matteinstitutionen inte kan addera.

"I went to a bookstore and asked the
saleswoman where the Self Hefp sec
tion was, she said if she told me it
would defeat the purpose".
"Is there another word for synonym?"
"Isn't it scary that doctors call what
they do "practice"?"
"Would a wingless fly be called a
walk?"
"Is a shelless turtle homeless or just
naked?"
"Very funny, Scotty. Now beam down
my clothes."
"Laugh alone and the world thinks
you' re an idiot"
"When you do a good deed, get a
receipt, in case heaven is like the
IRS."
"I took an IQ test and the results were
negative"
"When there' s a will, I want to be in
it!"
"Okay, who stopped the payment on
my reality check?"
"Time is the best teacher; Unfortuna
tely it kills all its students!"
"Warning: Dates in Calendar are do
ser than they appear."
I

"We are bom naked, wet, and hungry.
Then things get worse"

I

"Make it idiot proof and someone will
make a better idiot"

1!
I!
1:

I

Il

"He who laughs last thinks slowest."
"Consciousness: that annoying time
between naps"
If a parsley farmer is sued do they
garnish his wages?
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S K E P T I C I S M för vilken
jag gör mig till talesman
består endast i följande:
1) att när sakkunskapen är enig, kan
den motsatta uppfattningen inte
anses som säker; 2) att när sakkun
skapen inte är enig, kan ingen viss
åsikt betraktas som säker av en icke
sakkunnig; och 3) att när alla sakkun
niga anser att det inte finns någon till
räcklig grund för en positiv
uppfattning, gör vanligt folk klokast i
att avstå från att fälla något omdöme.
Dessa satser kan förefalla tama, men

}
}
}·

EN

om de bleve godtagna skulle de totalt
revolutionera det mänskliga livet.

Bertrand Russel, Skeptiska essäer
Inledning: Om skepticismens värde

Rättelse:

I Emissionen nr 1-99 står det att Nik
las Eriksson, e97_ner är Lill-StuRe,
detta stämmer inte.
Det är Mårten Simonsson, e97_msi,
som är Lill-StuRe.

B ekräfta borttagning av fil
Vill du fl}itta ditt usla liv till papperskorgen?

f3

Professiona l
development

G l o ba l o p p o rtu n ities
I n n ovative e nvi ro n m e nt
Respo n si b i l ity fro m sta rt

We give you the tools for professional development,
but you create your own future !
Ko n t a kt a :
j e p pe . st r o m b e c k @ a t l a sco pco . c o m
fred r i k . m o 1 1 e r @ a t l a sc o p c o . c o m

