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»ABB är bara en språngbräda till drömjobbet«

Bullshit, på ABB hoppar du bara mellan
riktiga jobb. Världen över.
För många är resandet ett sätt att utvecklas. Man breddar sin syn, möter olika kulturer och nya människor världen över.
Känns det rätt packar man oftast väskan och åker för vem vet, kanske är det sista chansen innan andra värderingar tar vid .
Och visst ska du resa om viljan finns, men låt det även vara början på något större i en global koncern utan gränser. Så om
du vill se vad världen kan erbjuda hittar du möjligheterna på ABB. Ta sats och hoppa, vem vet vart i världen du dyker upp?
Världsmedborgare? Vad vore ABB utan dem?

www.abb.se/academic
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Och tack för fisken ...

H

ur skriver
man en
ledare nu
utan att på ett eller
annat sätt använda
en av alla klyschor
som cirkulerar så
vid ... ? Själv har jag
precis som de flesta
tröttnat på m...ordet och om det
nämns igen någon
gång det närmsta
sig själv så är det för
tidigt. Därmed inte
sagt att jag tänker
sitta och stirra i väg
gen med ett tomte
bloss i handen när
det sker. Det är ett
lika ypperligt till
fälle att festa som vilken annan dag
som helst. För festa är ju roligt och
festa bör man så ofta som möjligt!
Däremot är det tråkigt att alla stres
sar så mycket för att få något att göra
den kvällen. För ett halvår sedan var
allt lugnt och sen smög sig tiden på en
sakta men säkert. Plötsligt var affä
rerna fyllda av glittrande prylar av de
mest varierande slag. Frågan är om
inte det första årtiondet av nästa ...
kommer att få tillbringas med att
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lappa i hop alla
som brutit ihop
av pressen. Man
kan ju få en livs
kris för mindre
än texten "Vad
kommer du säga
till dina barn/
barnbarn att du
gjorde på ... ?".
En liten kly
scha måste jag
nog ändå peta
med: " Varje slut
är början på
något nytt". Det
är väl en av de
positiva aspek
terna på den tid
det är nu. Folk
börjar se över
sina liv och förändrar dem till det
bättre. Men det behöver inte inledas
genom att man absolut måste gå på
tidernas fest på ....
Vad finns det mer att skriva just
nu?... Det får nog bli: Tack för det här
året. Hoppas ni haft ett lika stort nöje
av Emissionen under det gångna året
som vi på redaktionen, det var det
som var meningen.
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen
Elektro
är
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skriven i
exempelvis emacs, i ditt
Public-katalog och skicka e
post till oss och berätta vad
filen heter. Vi har dock begrän
sade möjligheter att bearbeta
texter i Word, Mac Write,
Pagemaker och dylika format.
En ren textfil är smidigast.

Icke signerade artiklar tar
Foton vill vi helst ha i form
av fotonegativer. Då kan vi Emissionen ansvar för.
Emissionen kommer inte
nämligen scanna dem till den
upplösning och det format vi att ta upp allmänpolitiska frå
vill ha. Dessa lämnas lämpli gor. Detta har sin grund i att
tidningen inte är ett forum för
gen direkt till en emitteur.
Skicka gärna med instruk allmänpolitiska frågor. Vad
tioner för hur du vill att den gäller nationellt studerandere
slutliga produkten skall se ut. levanta politiska frågor, är
Vi garanterar inte att vi gör så Emissionen dock öppen för
som du skulle vilja men goda det mesta!
ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.
I Emissionen gjorda utta
landen är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck
för Elektrosektionens stånd
punkt.

Emissionen
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Tack & hei!
.,

Vi går mot ljusare tider!

J

Ljusnande framtid inom synhåll!

G AR v I mot ljusare tider;
jag slutar vid nyår, det är strax
vintersolstånd och det nya mil
lenniet tar sin början.
För att vara lite allvarlig så tror jag
faktiskt att sektionen går mot bättre,
ljusare tider. Vi har under året varit
med om en helt fantastisk mottagning
och en helt fantastisk ny årskurs. Nu
tar David Möller, Kajsa Danielsson,
Maria Törnqvist och David Samuel
son över och jag kan inte se annat än
att årets succe kommer återupprepas
eller rentav överträffas!
Nästa år fyller sektionen 90 år. Det
kommer att firas med en vecka av
festligheter, ett Jubel helt enkelt. Jag
är övertygad om att det kommer att
bli en otroligt rolig vecka med massor
av tokiga arrangemang och schyssta
fester.
Inför nästa år hoppas jag också
mycket på det rent ekonomiska.
Nästa års studieresa har ett stort
intresse av att samarbeta och är dess
utom lite kort om folk. Här finns det
verkligen möjligheter att göra något
bra för alla på sektionen!
A,

Tack, och lycka till!

Nu

Vid nyår slutar det här millenniet och
ett nytt tar vid. Vid nyår slutar jag och
många andra men andra kommer att
ta vid. Själv har jag haft två väldigt
roliga år i styrelsen. Jag kan nu bara
tacka för mig och önska alla lycka till.
Framför allt vill jag lyckönska min
efterträdare Edward Wallquist.
Under det här året känner jag att
vinden har vänt, vi har nu vinden i
seglen, se bara till att styra skutan
rätt.

Par i flodisar!

Julledigt

Nu har vi bara sista rycket fram till jul
kvar. Bit ihop och se till att klara de
sista tentorna, men se också till
koppla av några dagar under ledighe
ten. Det är viktigt för att kunna ladda
batterierna och orka med en termin
till.

Asa Larsson
H
J DÅ alla studenter på Elek
tro! Den 14 januari slutar
jag på kansli DEF (tidigare
EIT) för nytt jobb på Lärar-högskolan.
Jag vill också passa på att tala om
att det har varit roligt att jobba med er
och elektroutbildningen, en tidigare
okänd värld för mig. Mycket nytt har
det varit, och många spännande
möten med er studenter som har gjort
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att arbetet känts meningsfullt. Jag
kommer att minnas de flesta av er
med glädje, och en del av er också
med värme.
Må så gott, lycka till med fortsatta
studier och yrkeskarriärer!

Åsa Larsson, studievägledare

Petter Flodström
Ordförande Konglig
Elektrosektionen 1999 (b.t.)
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Patrik borta. SNOdd?

M

Nu tackar jag för mig, men inte helt.

av omor
ganisation närmar sig
sitt slut.
Nu har jag snart suttit på posten som
Studienämndsordförande (SNO) i ett
år. Det har varit minst sagt lärorikt,
hektiskt, kul och jag kan lugnt säga
att man mognar snabbt med uppgif
ten. Året började med ett beslut om
ett startande av IT-universitetet i
Kista till HT-00, som i praktiken är en
avknoppning av Elektro. Utbild
ningen där skall präglas av projektar
beten och större valfrihet än tidigare.
Under året som gått har också antalet
nyantagna hos oss på Elektro år 2000
varierat mellan 150 och 300. Nu lutar
det dock åt att vi får ca 180 nyantagna
till nästa höst. Att sektionen till viss
mån blir mindre ser jag som något
positivt. Sektionslivet blir förhopp
ningsvis rikare och vi kanske lyckas
engagera fler e-teknologer i alla roliga
uppgifter som finns att få gjorda.
I och med beslutet om Kista starta
des också en arbetsgrupp för att
omforma elektroutbildningen på
T ÅR PRÄGLAT

campus. Den har, när du läser detta,
avslutat sitt arbete med att ta fram
kursplan för 1:an som startar HT-00.
Den 3 november hölls ett stormöte i
frågan, och det kom fram både bra
och mindre bra åsikter. Det visade sig
åtminstone att i universitetsvärlden är
det trots allt studenten som är mest
konservativ. Jag personligen, tillsam
mans med styrelsen tycker dock att
det förslag som förelåg diskussionen
är bra och det faktum att ett praktiskt
moment kommit in i första årskursen,
ger oss en möjlighet att tidigare få ett
hum om vad vår utbildning syftar till.
I vilket fall som helst, så har inte tåget
helt gått ännu. Det kommer det
närmsta året diskuteras hur bl.a.
TET:en skall se ut i framtiden i och
med att 2:ans och 3:ans kursplaner
ännu inte slagits fast. Hör gärna av er
till sno@e.kth.se om ni har åsikter
eller vill veta mer.
Ni som inte läst hela tidningen än
eller inte var med på sektionsmötet
den 2:a december, så tar jag nu stolta
kliv och med sektionen i ryggen ste-

get mot ännu ett år i sektionens tjänst.
Jag insåg rätt tidigt att det jag varit
med om under året, vill jag också se
slutföras och det går bara om jag är
delaktig i processen. Därför ser jag
med glädje på uppgiften som vice
ordförande Y2k.
Jag vill avsluta med att säga tack till
alla som hjälpt mig i mitt arbete som
SNO och ett extra stort och varmt tack
till er som brinner för studierelaterade
frågor och på ett eller annat sätt enga
gerar er i studienämndens arbete.
Ingen nämnd - ingen glömd. Inför
nästa år hoppas jag att jag ser ännu
fler E-Osqulda och E-Osquar på stu
dienämndens möten, så att min efter
trädare Mikael Andersson och Gustaf
Westerlund (vice SNO) får den feed
back man behöver för att driva frågor
som ligger er och oss varmt om hjär
tat.

Patrick Strang Studienämnds
ordförande

:Förfoto, se sia 8-9!

ViceOrd

M

LLENNIET NÄRMAR SIG

sitt slut och så också vice
ordförandens mandat
period. Jag tittar på livet och ser både
ljuspunkter och...
Mörker. Det är det enda man ser så
här års - ett tjockt, ogenomträngligt
mörker. Det är många som är lite dep
piga just nu och den största anled
ningen tror jag är detta tillstånd av
icke-ljus. På vägen till skolan på mor
gonen gömmer sig solen bakom hori
sonten och när det är dags att gå hem
är den borta igen. Möjligtvis kan man
få en och annan solstråle på kinden

när förra lektionen var i E-huset och
nästa är i Q, men det räcker liksom
inte till... En annan orsak till att det
kan kännas lite tufft just nu är att hös
ten har varit lång. Många började
höstterminen med omtentor i augusti
och efter det har det varit full fart
med nya kurser. Oroa er dock inte
alltför mycket för varje kurs, tänk på
att utbildningen är lång. Våga ta en
time out och sätt er i solen med en
kompis. Ta ett par dagar ledigt om det
känns rätt! Jag är helt övertygad om
att vi alla vinner på det i längden.

Nu avgår jag efter två år i styrelsen
och jag måste säga att det gör jag inte
utan en liten klump i halsen. Dessa år
har varit fantastiskt spännande och
roliga, det är bara att gratulera nästa
års styre! Jag skulle vilja passa på att
tacka alla funktionärer för ett bra jobb
och ett speciellt tack till de tjugoen
personer jag lärde känna i styrelserna
98 och 99! En kram också till var och
en i PR - ni är så mysiga!

Tack för mig, Kenneth Sund
ström Vice Ordförande 1999
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Diverse

Omorganisation!
Ett Elektrien i förändring - vilka ser över det?

Vad?

OrgEl, arbetsgrupp för omorganisa
tion av Elektro

Varför?

Eftersom antaget till Elektro fr.o.m.
nästa höst kommer halveras och en
hel massa andra skäl.

Fredrik

Erik

Hur?

Till februari-SM kommer OrgEl
lägga fram ett omorganisationsför
slag.

Har ni förslag/åsikter?

Kontakta oss! Så ska vi ta hänsyn
till dessa när vi utformar förslaget.

Marie/le

Asa

Vilka är vi?

Fredrik Carlsson, fredrikc@e
Petter Flodström, e96_pfl@e
Erik Gunnheden, e97_egu@e
Åsa Lindstöm, e95_ali@e
Marielle Mähl, e97_mam@e
David Möller, e98_dmo@e

Petter

En gnällspiks tack
S
DÅ ÅR 1999 enligt
borgerlig tideräkning mot sitt
slut och det har nu gått lite
över ett år sedan vi valde "det insnöade styret"* som har fått vägleda oss
e-osquar och e-osqulda under mille
niets sista år (jä, jä allting detta år är
ju milleniets sista).
En fråga bland många man kan
ställa sig, är ju om styret under detta
år har haft ett enda rätt i allt det som
de har gjort?
Svaret är tämligen enkelt och lika
uttömmande: Ja!
Många av oss på sektionen och
kanske främst de som är engagerade
ser en del av det arbete som vårt kära
styre gör. Vi ser hur de offrar tid och
ibland även sin själ. Dock är denna
del vi ser en väldigt liten del och jag
tror säkert att det finns en del ibland
oss på sektionen som tror att styret är
Å GÅR
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ett gäng "glassare" som inte gör
annat än att ha roligt och springa på
fester på sektionens bekostnad. Mer
fel går det inte att ha. Jag förstår om
styret så här mot slutet av sin man
datperiod känner att elektro står
dem lite upp i halsen. Inte nog med
att de har söt (styrelseöverläggnings
träff) varannan vecka, utan det skall
uppvaktas hit och dit för att bevaka
sektionens intressen, det skall beslu
tas, fixas, ordnas, representeras, skö
tas ekonomi, diskutera kanske inte
alltid så trevlig frågor rörande sek
tionslivet, och mycket mera. Det är
svårt för mig att ens tänka ut en liten
del av det som vårt styre gör utan att
själv ha varit en del av det.
Men min förhoppning är att allt
det roliga, som man också förhopp
ningsvis har i styret, överväger det
tråkiga. Framförallt tråkigheter i

David

form klagomål från gnällspikar som
jag, som gör livet surt för styret. Men
se inte klagomålen som enbart något
negativt, utan ta det som en spark i
ändan och att det finns folk som vet
att ni gör nytta. För klagomålen till
trots så gör ni ett suveränt arbete.

Tack för allt ni gjort detta året och
framför allt, tack för en hejdundran
des rolig funkgasque. Det är bara att
hoppas att nästa års styre kan göra
ett lika gott arbete.
P.S Hoppas kakan smakade.
* insnöade därför att när styrelsfo
tot skulle tas så snöade hela styret
nästan in.

Nyårsvånda
'Cause tonight we gonna party like it's 1999...

D

J U L och
framförallt, det lackar mot
nyår. Inte vilket nyår som
helst heller, utan nyår nummer 1 999,
det måste vara världens mest över
skattade kväll. Det finns sådana för
väntningar på nyåret så att det bara
kan sluta i besvikelse. Affärerna har
bunkrat upp med millennieprylar så
att självaste julhysterin verkat lite
avslagen i år. Det finns milleniumtall
rikar, milleniumbadlakan och redan
tidigt i höstas började det skyltas med
balklänningar och serpentiner. För att
inte tala om alla milleniumlåtar som
spelas på radio. Är det inte Markoolio
är det Robbie Williams eller Prince
som sjunger hur speciell just den där
E T LA C KAR MOT

kvällen kommer bli. Men hur ska den
bli det? Man måste ju, om man skall
våga se folk i ögonen efteråt, se till att
hamna på något slag kalas. Om man
nu inte känner någon som bokat ope
rakällan eller dylikt måste man i alla
fall se till att ha fest med ett hyfsat
stort sällskap. Det är hög tid att pla
nera, för vad skulle annars hända?
Man kan ju inte vara ensam på nyår
eller? "Ja egentligen skulle jag vilja
fira med alla jag känner på nyår" sa
en vän till mig när jag frågade om vad
som skulle hända den sista december,
det är ju i och för sig en jättegod
tanke, men varför just på nyår, det
kommer ju vara 2000-tal i tusen år till.
Vad är det som gör att man just den

30.000 tänkte jag mig väl. ..

Nja, 23.000 passar no bättre.
r
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Nja, v; säger väl 1 7 .000 först va ...
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speciella kvällen måste träffa alla man
känner, köpa ny klänning och dricka
champagne som aldrig förr?
Vad min nyårskväll anbelangar har
jag inga som helst planer än. Helst
skulle jag nog jobba för att på så sätt
få ett giltigt skäl att hoppa över allt,
men annars ska visst Lasse Kroner
sända ett bingolottoliknande program
på nyårskvällen, millenielotteriet
heter det visst, det kanske vore
något...

\IÄG�N Till

Gott nytt år
Camilla
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Taktikspelet
För1-ca3000001tvdenter
Från 18årochuppåt
Speltid:ca2-Sår

- Ok, då säger vi det, its a deal - som jag brukar säga, välkommen in i gänget grabben ...

Mot samma mål.
Redo att söka jobb? Genom SIFS Jobbservice
får du massor av nyttiga tips på hur du söker

jobb på bästa sätt. Oavsett om du är ingenjör,
ekonom eller systemvetare. Vi ger råd om hur
du kontaktar arbetsgivaren, hur du beter dig
vid anställningsintervjun och hur du begär rätt
ingångslön. Med hjälp av våra cd-romut
bildningar
kan du dessutom träna och testa dig själv i att
förhandla och fomm din utveckling.
Bli medlem på vår hemsida www.stud.sif.se
redan idag. Där hittar du mer information om
våra tjänster, service och medlemsförmåner
som
du naturligtvis kan ta del av direkt.
Välkommen!
SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET
-fiir imlividue/1 och indus1riell 1111,eckling-

www.stud.sif.se

SIF är proffs p å det privata näringslivet, arbetsmarknad, teknisk och industriell utveckling. V i har v i vuxit oss tillräckligt starka för att behålla det som är bra
och förändra det som är dåligt. Goda utvecklingsmöjligheter, rätt ingångslöner, bra arbetsmiljö, inflytande och jämställdhet för dig när du ska ut i arbetslivet.

Den ny a styrelsen

Ake Holmgren, Klubbmästare.
Jag är en norrlänning som är 31 år
gammal. Vad gör mig upphetsad? En
brant backe med riktigt mycket snö
eller en utsökt Bloody Mary gjord
med bl a Dij6nsenap samt en uns
färsk pepparrot. Bor inne i stan med
min svarta håriga tjej Tess. Jag gick
med i PR julen -98 och har ordnat en
massa kalas för Osquar och Osqulda.
Innan jag började på KTH -98 så läste
jag Tekniskt Basår ute i Haninge, men
före dess så jobbade jag i tio år bland
annat som bartender i sex år. Övrigt
så har jag gjort det som lockar mig,
från att sett jordens alla fyra hörn till
att klättra i berg i Norge. Hoppas att
vi ses!
Din drinkpinne i barvimlet

Mikael Andersson, SNO

Edward Wallquist, Ordförande.
John Grundbäck, Källarmästare.
Hejsan! Jag heter John Grundbäck
och kommer som källarmästare att
härska oinskränkt över Källeriet nästa
år. Källeriet, som de flesta förhopp
ningsvis redan vet, sköter om alla
automater i 12:an samt ser till att bull
vagnen inte bränns upp. Till min hjälp
har jag 11 stycken medhälpare av
varierande storlek och kön. Alla som
känner mig vet nog trots allt att jag är
en mycket trevlig John som tycker
väldigt mycket om kramar.

studienämnd
Elektrosektionens
(ESN), där du är medlem i egenskap
av medlem på sektionen, bevakar
kvaliteten på vår utbildning. Dina
åsikter om kurserna är därför viktiga.
Själv heter jag Mikael Andersson och
har nyss blivit vald till ordförande
för ESN. Under året som gått har jag
varit kursnämndsorganisatör i ESN.
Jag vill verka för att kvaliteten på
kurserna skall vara en ständigt aktu
ell fråga på institutionerna, inte bara
kursnämndssammanträden.
vid
Dessutom tycker jag att just du skall
deltaga i en kursnämnd och därmed
påverka din utbildning!
Väl mött på nästa ESN-möte!

Det är jag som är Sture och har hand om studiemiljöfrågor. Jag heter Ulrika
öde
�
�_strö1;1 och är E9?: � . Jag ä�. infödd stockholmare men jag tog en liten utflykt
till Vasteras under tva ar och laste elektro där istället. Där fick jag lära mig mas
sor bra saker bl.a. polska visor&hellip; Nu är jag tillbaka i huvudstaden och ska
ta i tu med arbetet som Sture. Jag har sett att det finns en del att göra, t.ex. så
finns det idag på tok för få studieplatser!
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Hej, Edward Wallquist heter jag.
Som alla av er vet är jag eran sittande
StuRe (StURe?). Jag är 60-talist, och
stod på barrikaderna redan då. Mitt
ursprung är av födsel Wermländskt.
Till mitt brottsregister hör att jag varit
fadder fyra år i rad, varav två på Elek
tro, jag tillbringade en termin som
vice presidieordförande i Västerås
studentkår samt Kassör i ViVet som
Ni vet.
Mina fritidsintressen är min flick
vän och att sitta och filosofera över
livet och allting i sällskap med nöd
vändiga utensilier.
Inför det kommande året ser jag att
med de personer som presenteras här
tillsammans med mig att utföra de
uppgifter Ni ålägger oss, så kan det
bara gå åt ett håll...
Så välkomna in i det nya milleniet
med vad jag redan nu vågar kall 2000talets hittills bästa styre.

Ulrika Söderström, STURE

-----"�l)� z
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Hej Elektrien. Det är jag som är den
nye vice ordföranden. Jag var SNO förra
året. Är en 20 år gammal backklippa i
korpfotbollslaget FC Pocolocos (http: I I
www.pocolocos.com). Har väl ett ganska
skapligt hårt skott, men min känsliga
högerfot är legendarisk. Bor i Tullinge
och trivs med det. Vi ses väl, hoppas jag.

Patrick Strang, Viceordförande

Torbjörn Abrahamsson,

Jag heter Jenny och är e97:a. Jag är en ganska
glad människa med ett hjärta som brinner för
sektionen och sektionslivet, och det är anledningen
till att jag vill sitta i styrelsen. Jag tror att det här
kommer att bli både roligt och lärorikt, och ser med för
väntan fram mot nästa år.
Jenny Wandel,
Jag heter Fredrik Neiderud
och är nästa års 12c. Det innebär att jag leder
Tolveriets arbete. Det är vi i Tolveriet som
under det kommande året ska se till att
12:an blir den bästa och snyggaste sektions
lokalen på KTH, givetvis med Er hjälp. Om
Du har synpunkter på eller ideer om 12:an,
så tveka inte att höra av dig till mig.

Kassör

Jag heter Torbjörn Abrahamsson, och
kommer att vara Elektrosektionens
kassör under det kommande året. Jag
började på Teknis 1996, och jag är
ursprungligen värmlänning, men har
bott i Stockholm större delen av mitt
liv. Mitt engagemang för sektionen
lsbi Felix, Ofvrig
har hittils varit i Källeriet, nu senast
Hej ! !!Jag heter lsbi Felix , är e99 och
kommer
från Peru.
som Källarmästare.
Blir förmodligen den yngsta i styret
med mina 18 år, och kommer att verka
för ett nytt elektromärke.

Michael Redmond, AMSE.

Tjolahej! Mitt namn Michael Redmond och
är e98. Just nu är jag Tolverinisse och
cigarettflicka, innan har jag varit Moby
fadder,
på
Dick,
företagsvärd
armada(två gånger) och med i kostym
gruppen i Elogen. Att bli AMSe skall bli
kul: Jag vill skaffa mig kontakter ute i
arbetslivet, att sedan sektionen förhopp
ningsvis tjänar på det är ett trevligt plus.
Jag har de senaste 10 åren suttit med
olika sorters styrelser så det blir inte nå
problem det heller. Jag trivs helt enkelt
med mitt kommande jobb och hoppas
det kommer märkas genom att jag kommer göra det bra.

Fredrik Neiderud, 7 2C

Tjipp på er allesammans! Jag heter
Fredrik Arnerup och kommer att vara
just Din personlige Chefemitteur
under det kommande året. Kom till
mig eller någon annan emitteur I emit
teuse (se sid. 2) när Du vill ha med
någonting i den här tidningen. Jag
började på Elektro 1 997 (b.t.) och
tycker om
hundar och
långa
strandpro
menader.

Fredrik Amerup, Che
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Funktionärer
Elektrosektionens Funktionärer - våren 2000
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Ordförande
ViceOrdförande
Kassör
Sekreterare
12C
StURe
SNO
AMSE
Källarmästare
Klubbmästare
ChefsEmitteur
Öfvrig

Edward Wallkvist
Patrick Strang
Torbjörn Abrahamsson
Jenny Wandel
Fredrik Neiderud
Ulrika Söderström
Mikael Andersson
Mikael Redmond
John Grundbäck
Åke Holmgren
Fredrik Arnerup
Isbi Felix

eordf, e96_ewa
evordf, e97_ pst
ekassa, e96_tab
esekret, e97_ jwa
tolvc, e97_fne
sture, e97_uls
sno, e96_mik
amse, e98_mih
kalleriet, e97_jog
pre, e98_aho
che, e97_far
oefvrig, e99_ibf

12C
Vice 12C
Tolverinissa
Tolverinissa
Tolverinissa
Tolverinisse
Tolverinisse
Tolverinisse
Tolverinisse
Hof-torsk
Hof-torsk
Glädjeflicka
Glädjeflicka

Fredrik Neiderud
Ulla Alsam
Anna Uddhammar
Camilla Bernadt
Cecilia Nylander
Andreas Blomqvist
Björn Stenberg
Johan Svahn
Ulf Kalla
Daniel Aili
Per Lindblom
Anette Johansson
Nina Hakola

tolvc, e97_fne
e98_ual
e98_aud
e98_cbe
e98_cny
e99_abl
e99_bst
e99_jsv
e97_uka
e99_dai
e98_ pli
e99_anj
e99_nha

Källarmästare
ViceKällarm.
Källarnissa
Källarnisse
Källarnisse
Källarnisse
Källarnisse
Källarnisse
Cigarettflicka
Paj-Pia
Ploppomateur
Ploppomateur

John Grundbäck
Sebastian Ritter
Malin Jonsson
Jonathan Nisell
Mats Appelblom
Thomas Wahlström
Kalle Fagerberg
Magnus Jansson
Vakant
Carina Matsåker
Niclas Lundström
Jonas Johansson

kalleriet, e97_ jog
e98_sri
e99_mjo
e98_jni
e99_map
e99_twa
e99_kfa
e97_maj
devnull
e99_cma
e97_nlu
e99_jjo

Klubbmästare
Klubbmästare
Kalaspingla
Festprisse
Festprisse
Festprisse
Festprisse

Åke Holmgren
Diana Du Rietz
Elin Anckarbäck
Fredrik Rhodin
Erik Gunnheden
Anders Tillven
Christian Henriksson

pre, e98_aho
pre, e97_ddr
e98_ean
e96_fro
e97_egu
e98_ati
e97_che

SNO
ViceSNO

Mikael Andersson
Gustaf Westerlund

sno, e96_mik
sno, e98_gwe
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ChefsEmitteur
Emitteuse
Emitteuse
Emitteuse
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur

Fredrik Arnerup
Camilla Bernadt
Marielle Mähl
Jenny Nyberg
Daniel Berggren
Peter Edhäll
Magnus Erixon
Sergej Gratchev
Magnus Grönkvist
Ander Hägglund
Joar Jacobsson
Rasmus Kaj
Ulf Kalla
Jonas Linden
Olof Lindqvist
Rickard Norström
Johan Sjögren
Johan Skarendahl
Ulf Wallentin

che, e97_far
e98_cbe
e97_mam
e99_jny
e99_dab
e98_ped
erixon
e99_sgr
e98_mag
e99_aha
e95_jja
kaj
e97_uka
e96_jol
e92_oli
e97_rno
e95_jsj
e99_jsk
e93_uwa

Carakarl
Carakarl
Esquadergeneral
Fan-&Rått
Öfverskändare
FOF
FOF
FOF
Idrottsledare
Vice Idrottsl.
IntSekt
Moby Dick
MÖKA
Pundare
Pundare
Reseledare
Revisor
Revisor
Spex direktris
Ekonomichef Elogen
SRKA2001, Ordf.
SRKA2001, Kassör
EKC-resan, Ordf
EKC-resan, Kassör
Sångfågel
Sångfågel
Öv. Lödnisse

Anders Schiöld
Mikael Berglund
Mattias Thulin
Maya Sufan
David Samuelsson
David Möller
Kajsa Danielsson
Maria Thörnqqvist
Magnus Mjörnå
David Möller
Caroline Edenholm
Jonathan Nisell
Vakant
Åsa Lindström
Fredrik Neiderud
Vakant
Joar Jacobsson
Jonas Linden
Susanne Celper
Eva Frendh
Daniel Appelö
Lisa Euren
Dinesh Chandramouli
Anna Roth
Laura Enflo
Patrik Burehäll
Anders Lindgren

e99_asc
e99_mbe
e98_thu
e95_msu
e97_dsa
e98_dmo
e99_kda
e98_mtt
e99_mmj
e98_dmo
e98_cae
e98_ jni
devnull
e95-ali
e97_fne
devnull
e95_ jja
e96_jli
e97_sce
e98_efr
e96_dap
e96_leu
e95_dic
e97_aro
e99_len
e99_pbu
elab, e96_ali

bAMSe
Frequensnormal
Frequensnormal
Hjultomte
Infoman
Vice IntSekt
Ko-Pia
Kulturattache
Kulturattache
Musikborgarråd
Playboy
Porträtteur
Porträtteur
Pornographskötare
Strängare
Tanqbartender
Tiltad
Urflippad

Roger Yap
Kalle Becker
Klas Johansson
Carl Berner
Dan Mehlqvist
Gustaf Stael von Holstein
Andreas Cornale
Peter Strömbäck
Kim Koblet
Maximilian Hermelin
Kristian Kjeldsen
Magnus Görnkvist
Rickard Norström
Pär Närman
Marcel Ljung
Marcus Svedman
Reine Vaerlien
Henrik Johansson

e98_rya
e93_kbe
e95_kjo
e99_cab
infoman, e97_dme
e99_gsv
e98_aco
e98_ pes
e96_kko
e98_her
e99_kkj
e98_mag
e97_rno
e99_pna
e98_mlj
e98_msv
e97_rva
e99_hjo
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Mästarn a återvänder

Novemberkåsan
.. .eller en tapper skara elektriker som kämpar mot diverse onda krafter

N

u

Ä R D E T D A G S för sport
hörnan. Årets November
kåsa avgjordes i skogarna
utanför Strängnäs. . . Nä förresten, vi
byter Novemberkåsa. Novemberkå
san är inte bara ett endurolopp som

Kan det vara Donkmannen ?
karaktäriseras av lera, och ännu mer
lera. Det är även en studenttävling
som utspelas i Uppsala i november
varje år. I år hade den blivit så popu
lär att tävlingsledningen var tvungna
att säga nej till lag som ville vara med
på grund av att festlokalen inte tillät
fler deltagare. Med detta i åtanke
tycker jag att örebroarna som inte del-

tog i tävlingarna eftersom de tyckte
att det var för kallt var lite mesiga, det
var faktiskt snö förra året.
Förra året ja. Då var det ett lag från
Elektro som stod överst på pallen när
allt var över. Det laget var givetvis
tillbaka i år, dock med ett snabbt byte
av ålderman. Årets kåsa hade tyvärr
inga lag från andra sektioner på KTH,
dock fanns det lag från i stort sett hela
Sverige! En brokig samling overaller
syntes på byn under fredagens pub
runda, dock var det lite förvirring. Då Kan du andas lite tystare?
de flesta kände igen oss som laget
I övrigt gick väl fredagens pub
som vann och vi har vita overaller
runda
förbi utan några direkt höjda
hade en del fått för sig att KTH bara
ögonbryn,
den var som ett långt efter
har vitt som färg, vänta nu vilken bra
kör
ungefär.
tanke, eller maskin som besudlar den
vita färgen, nä förresten! Pubrundan
Lördag
var även i år ett utmärkt tillfälle att
Att
en del tyckte att det var motigt att
tillförskansa sig en del märken att
gå
upp
på lördag morgon är väl inte
pryda sin overall med. En del valde
helt
märkligt.
Det var ju trots allt täv
att byta annat också, men tipset är att
ling på gång! Rykten gör gällande att
en del smålänningar sov i duschen i
den kommunala sovinrättningen.
Regerande mästarna hade självklart
ordnat en altenativ inhysning hos en
släkting till Sebastian (tack Jenny) och
blev väckta till Spindelmannen. Den
liraren är lite jobbig att titta på medan
han svänger sig mellan hus en lördag
morgon, jag lovar.
Att borgerskapet höjde på sina
ögonbryn vid åsynen av de tävlande

Vad är det han tittar igenom ?

l

Man får inte torka ut

12

försöka få ungefär lika mycket som
man ger. På ett ställe försökte sig
Linköpingsteknologer
på
några
konststycket att sjunga högst. Försö
ket blev något kortvarigt eftersom det
i samma lokal befann sig cirkus 15 B
songare. Behöver jag säga vilka som
sjöng högst?

Man kan hoppa säck såhär...
lagen är inte helt konstigt. Det var
ännu en brokig samling overaller som

.-li-.,� z

_______________ errnssmnen�
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Alla teknologer är inte män
tillsammans gav ett klart färgglatt
intryck, även om det inte syns på kor
ten. Tävlingarna började sådär vid
ettrycket och höll på tills efter mörk
rets inbrott. Grenar som backhopp
ning, irländsk julafton, säckhoppning
och varianter av blindbock kan näm
nas. Ofta ingick någon form av ölhäv
ning! Poängbedömningen var klart
subjektiv och mutor lönade sig. Att
använda sig av bäsk till muta visade
sig vara rätt så otrivialt. Ofta fick man
använda sig av lite övertalning eller
att man bjöd någon annan, då blev
domarna helt plötsligt lite sugna, det
är ju trots allt alkohol.
På ett ställe försökte domaren
tömma ut B-songs sångförråd, något
han ledsnade på efter 7 sånger. Vi
hade ju flera att ta till och utan att
använda sångbok. Det finns som all
tid olika sätt att utmärka sig på, vi

Optimerat festande?
sjöng. Andra lag valde lite annor
lunda sätt. Enligt min mening var det
två lag som märktes mest. Dels ett lag
från Kalmar som hade hockeyhjäl
mar på sig under hela tävlingen.
Dessa skulle skydda mot hjärnskador,
synd att de bara hjälper mot yttre
påverkan, den inre är lite svårstop
pad. Det andra laget som vi märkte av

var en samling dataloger från Upp
sala. Dessa jeppar bar runt på en fana
med en tupp på. Vi förstod aldrig
kopplingen mellan tuppen och dato
rer, (Nej men tupp och Uppsala är väl
ganska uppenbar, reds anm.) å andra
sidan har jag aldrig helt greppat
kopplingen mellan en tupp och Kel
logg' s så det gör nog inte så mycket.
Självklart gjorde vi vad vi kunde för
att överta fanan och gräva ner den
men de rackarns datalogerna var för
snabba på fötterna, hade de månne
inte druckit tillräckligt?

-
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Finalist, limbo är kul
arna brukar ju spåra ur lite, men det
här är inte så farligt. HJÄLP!
Nåja finalen skulle gå av stapeln
och B-song senior var även i år finalis
ter, juniorerna nådde inte riktigt ända
fram. Finalen bestod återigen av
limbo. Uppstyrningen var väl inte
den bästa. En del som rev med sig
både ribba och funktionärer fick gå
vidare medan andra blev ratade för
att de nuddade ribban. Detta kan vara
ett infall av dålig förlorare, eller att
chocken från sittningen inte hade
släppt. Men faktum kvarstår, vi vann
inte i år. Det gjorde några andra. Har
ingen aning om vilka för jag hörde

Ett annorlunda sätt att dricka öl.

Festen/Finalen

Hela tävlingen gick ut på att man
skulle följa en karta till alla stationer,
tur att vi hade en orienterare med oss.
Om man läst kartan rätt så hamnade
man till slut vid lokalen för slutfesten,
och så vitt jag vet gjorde alla det.
Sittningen började som vanlig.,
Sjunga, äta, hälsa på bordsgrannarna
och så vidare. Sedan började det balla
ur. Folk sjöng inte de sånger som fre
quensnormalen tog upp, folk strun
tade
ganska
hårt
i
vad
frequensnormalen sade. Det som irri
terade mig mest av allt var nästan den
totala nonchalansen mot folk som
gycklade på scenen. Om DKS behöver
en förevisning av dålig gasquedisci
plin borde detta spelas in. Amiralen
kanske kan hålla en korrespondens
kurs i festteori och gasquekunskap för
Örebros universitet, eller åtminstone
skicka ett exemplar av kompendiet!
Det jag fann mest fascinerande var
när jag fick höra: Tja overallssittning-

Var ligger baren ?
tyvärr inte det. Dock är jag och många
andra överens, de enda två som håll
på med limbo blev bortdömda.
Sen var det efterkör i vanlig ord
ning, jag tror ni kan rutinen.
Ett tack till Uppsalateknologerna
för en trevlig tävling, synd bara att
sittningen strulade!

Rickard
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Aktiv studieflykt

Osquar eller jakten på
en försvunnen elektron
En stilla eftermiddag i Q. En aktiv studieflykt med hjälp av netscape,
75-års jublet på Hestoriahemsidan.

D

P Å S I D A N fastnar min
blick på en artikel om
"Firandet av Osquars

ÄR

Osquar är en elektronmodell som
användes i ett barnutbildningspro
gam för Sveriges Television på 60talet.

Bakgrund

Tradition

\

Enligt artikeln i
75-års jublet skulle
elektrosektionen
varje år uppvakta
Osquar
d med vita

Elekrosektionen erhöll så Osquar
efter avslutad programserie. 1 966 /
skänkte elektrosektionens sty
relse Osquar till Tekniska \.__
Museet, så att alla kunde
få beskåda hur en
elektron "verkligen"
ser ut. Jag ilar iväg
till en telefon och
nejlikor på dennes
ringer Tekniska
namnsdag
den förSå här glad blir man av elektriker
museet. Tyvärr
namnsdag" . Jag läser igenom artikeln finns inte Osquar '
december
och min hjärna har hittat något att kvar där.
år. Dock
sysselsätta sig med istället för att
Här tar nu en rad efter
plugga. Det framgår av artikeln att forskningar vid som leder
finns
mig via Kungliga Bibliote
det ingen doku
ket, Sveriges Television, _
mentation
på
några omgångar till ute -�
om så har skett.
på Tekniska museet och
telefonkontakt med den
samma, telefonkontakt med
Staffan Ulvönäs som ledde
utbildningsprogrammet, för
att sluta lite snopet med en
faxad bild på Osquar, en
artikel om det högtidiga
överlämnandet 1 966 och ett
TM
inventarienummer,
29.674. Men alltså ingen
Osquar.
Staffan Ulvönäs berättade
under ett av samtalen att En enkel gåva i form av en bok
Museichefen Sigvard · Sirandii mo/far Osquarstatyetten av de. Osquar även hade en bror
iruckkliidda K,Tll-am" Thor Kuijscr oc!, Lurs Forsberg.
som tillverkades samtidigt
Rickard och jag beslutar så att åter
som Osquar. Eventuellt uppta denna tradition. Tyvärr fanns
kunde denna bror finnas på ju ingen Osquar att uppvakta, så det
hans vind, vilket tyvärr hela slutade med att vi, frackklädda,
visade sig att brodern inte den första december fick skjuts ut till
gjorde.

---
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en bukett vita nejlikor, vårt material
om efterforskningarna kring Osquar
samt ett brev i vilket vi vädjade om att
de skulle göra allt för att se om
Osquar kunde finnas gömd någon
stans. Samt om han fanns det, se till
att han återfick en plats på museet så
elektrosektionen åter får chansen att
fira Osquars namnsdag.

l
l

-
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Från Kungl. Bibliotekets micro
filmsarkiv, artikel i Svenska Dagbla
det den 4 mars 1966

Fotograf Joar Jacobsson
Text och irr: Uffe och Rickard
Skjuts: Magnus Erixon
http: I I www.e.kth.se I esekt I org I
historia I 75jubel

Marianne flankerad av elektriker

Tekniska museet. Väl där uppvaktade
vi istället Marianne Lundqvist,
utställningsansvarig. Vi överlämnade

Bild, Osquar, ritad av Staffan Ulvö
näs ur boken "Så fungerar det. En bok
för barn om elektricitet, telefon, radio,
television" . Natur & Kulturs förlag,
1965.

Överlämning av material

Photon u r ph i l m-99
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Temafest
;,

Gengångarel sen
gångare och en raffig
vampa i HOST-mörkret.
D
Il

V A R E N sen kväll i mit
ten av november. Mörkret
låg tungt över nejderna
och borta i fjärran hördes ett ulvtjut.
ET

dödgrävare eller var det frekvensnor
malen som reste sig upp? Nåväl,
denne var Sebastian som tog upp en
sång ganska omgående. Sedan fort
satte vi in på huvudrätten som var en
delikat bit av någon levande varelse
(panbiff) med tillhörande gott. På bor
den bland tallrikar och glas kröp de
vidrigaste kryp man kan skåda,
omkring.

Mat i kryptan

Vi satt och åt i kryptan vars väggar
täcktes av spindelväv och upplystes
endast av ett fåtal facklor som fläm
tande sökte att kasta sitt ljus över oss
skuggor. Kryptan = pelarsalen var
förminskad på ett föredömligt sätt av
PR som bemödat sig att sy en eller om
det var flera långa svarta tygstycken.
De hade alltså investerat både en
ansenlig summa pengar och tid på att
skapa denna svarta vägg.

Sköterskor, motmede/ mot döden
Upp från mörkrets alla vrår kom så
framkrypande den ena varelsen värre
än den andra. Sakta och zombielika
sökte de sig mot tolvan för att där väl
komnas av en dunkelt upplyst krypta
täckt av spindelväv och otrevliga
kryp. De som välkomnade oss med
döda ögon och ett isande"välkomna"
var PR med en välkomstdrink som
osade "Ond bråd död".

Mat bland krypen

Alla vi döda och fula varelser slog oss
ner under vilt tjutande att intaga den
iskalla förätten tillsammans med en
öl. Så lämnade PR över till kvällens

16

Natten var bara ung så vi fortsatte att
fira mörkret med sånger, drycker av
olika styrka och sedan för att inte
prata om de tre mörkrets valkyrior
som förgyllde vår natt med sina
avgrundsvrål till gyckel. De syntes
mig att de var uppe fler gånger än att
de skulle hinna med att äta.

Udda varelser

Bland denna hord av dödens hejdu
kar syntes även några udda varelser
såsom kapten Gulskägg och två Jawas
med en kidnappad R2-D2. Vad gäller
gyckel skall inte förglömmas Jawas,
som systrarna Darth med svart dekol
letage, tolkning av lmperial march.
Den sista rätten bars in och intogs till
sammans med någon giftigt sött och

Gorbyligan var töntar
gulsimmig dryck, varefter gravtaffeln
bröts och vi hängde oss i baren.

Dödliga steg

Minuterna efteråt hördes en jämrande
klagolåt som vi tog och svängde de
kroppsdelar som ännu behagade
hänga ihop till. Till och med självaste
Micheal Jackssons anhang i thriller
hade blivit grönare av avund till de
vilda steg som här framfördes. Natten
fortsatte i vild takt och någon timma
efter mörkrets högtid släpade de sista
kvarvarande liken sig hålögda till
baka till den sten under vilken de kru
pit fram.

Tystnad

Åter låg nejden mörk och en olycks
bådande tystnad lade sig medan stilla
vit snö föll och dolde de sista spåren
som fanns. Ett sista ulvtjut bröt tyst
nade för en kort stund och sedan bara
tystnad. Gruvliga tack för en dödligt
rolig fest PR.

Text & kollage: Wulfie
Foto: Nicklas Unbeck
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En pyktings berättelse

Norrköpi ng
Vart någonstans sade du? Norrköping? Men där kan man väl inte plugga?

D

varit
lätt att förklara vart man
har flyttat och varför. Och
det är kanske inte så konstigt, om
ET HAR INTE ALLTID

Det första man ser som nybyggare
man tänker på att staden jag bor och
studerar i bara har utbildningar för
cirka 3000 studenter och att de flesta
utbildningarna bara har funnits här i
drygt två år. Och en sådan utbild
ningsort vore väl inte något självklart
val, om det inte vore för det faktum
att det var ett större universitet som
höll i utbildningarna. För så är det
nämligen. Sedan 1997 har Linköpings
Universitet ett campus i Norrköping
med både tekniska, filosofiska och
medicinska utbildningar och en av
civilingejörsutbildningarna är den i
Kommunikations- och Transportsys
tem, där undertecknad fördriver sina
dagar.

Varför Norrköping

Men varför hamnade jag då här? Var
för byta? Varför inte Elektro? Ja, inte
var det lätt att bestämma sig för att
hoppa av, men detta var nog mer som
jag tänkt mig när jag en gång
bestämde mig för att plugga till civil
ingenjör. Så för att hamna rätt så fort
som möjligt valde jag att ta tjuren vid
hornen och än en gång börja brottas
med det mandomsprov som officiellt
är mer känt som VHS:s ansöknings
formulär. Norrköping visade sig vara
den enda ort där en sådan här linje
fanns, så valet blev väl relativt enkelt.
Norrköping, tänkte jag, det låter väl
trevligt.

Det ska jag väl villigt erkänna, att
jag inte var så fruktansvärt bevandrad
i Norrköping för ett halvår sedan. Om
jag skall vara riktigt sanningsenlig så
inskränkte sig mina Norrköpingskon
takter till några genomresor på gamla
E4:an för länge sedan med stopp för
att vänta på den korsande spårvag
nen. Mina kunskaper därutöver hade
jag endast inhämtat genom hörsägen
och turistbroschyrer, men jag tyckte
mig trots detta vara fullt kapabel att
fatta ett beslut om att flytta dit. Ett
beslut som skulle framstått som rena
vansinnet för varje god taktiker. Nåja,
nu har det gått tre månader sedan jag
flyttade hit och än så länge har jag
absolut inte ångrat det.

Utsikt över gatubilden
Mitt första intryck av Norrköping
när jag kom hit i augusti var att det
var en trevlig stad. Mot slutet av ter
minen kan jag bara konstatera att jag
fortfarande tycker samma sak. Sta
den är alldeles lagom stor och kombi
nationen av gamla hus, trevliga gator,
gemytligt gnisslande spårvagnar och
vattnet som flyter genom staden gör
det väldigt svårt att tycka illa om den.

Skolan

Själva universitetsbyggnaderna som
utgör campuset är en brokig samling
av gamla anrika och helt nybyggda
hus som ligger samlade längs Motala
Ström. De flesta husen är gamla
murade fabriksbyggnader från 1800talet, som nu totalrenoverats och för-

Faktiskt omsjungen av Lundell
ändrats på insidan. Den del av Norr
köping som de ligger i kallas
industrilandskapet. Jag kan hålla med
om att namnet inte för associatio
nerna mot något vackert, men de
fabriksbyggnader som ligger här är
faktiskt ganska häftiga. Här låg under
1800-talet och första halvan av 1900talet en stor mängd industrier, bland
annat många textilindustrier och ett
pappersbruk. Här, i det som kallades
Sveriges Manchester, producerades
en väldig massa tyger innan någon på
60-talet kom på att det blev betydligt
billigare att producera tyger i sydosta
sien och sy ihop kläderna i Portugal.
När detta inträffade började det gan
ska snabbt gå dåligt för industrierna
och de lades ned en efter en. Under
1970-talet förföll fabriksområdena och
de få industrier som låg kvar bar sig
ofta inte ekonomiskt. Kort sagt: Indu
strilandskapet kan inte ha varit någon
vacker syn. Den enda stora överle
vande industrin, Holmens Pappers
bruk, kunde ju inte heller vara kvar
mitt inne i staden utan flyttade 1986
ut till ett rymligare läge vid Bråvikens
norra strand. Kvar stod Norrköping
med ett stort område med gamla, del
vis övergivna och ofta förfallna gamla
fabrikslokaler som låg väldigt cen
tralt.
En rationell tanke hade väl varit att
jämna skräpet med marken och bygga
något nytt, men lyckligtvis så gjorde
man inte så. Istället började man rusta
upp byggnaderna och nya företag
flyttade in. Nu huserar mest IT-före-
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tag i de gamla vackra tegelbyggna
derna och, som sagt, universitetet.
Campus huvudbyggnad ligger till
exempel i en före detta yllefabrik, som
man byggt om helt på insidan. Man
har också jobbat hårt med att försöka
få in den senaste tekniken och det har
ibland tagit sig lite udda uttryck vad
sägs om en THX-klassad föreläsnings
sal?

Studera
Än så länge är vi ju inte så många stu
denter här, men vi är en salig bland
Civilning!
och
högskole
ingejörsstuderande samsas med stu
denter från de olika filosofiska utbild
ningarna
och
de
som
läser
vårdämnen, så man kan stöta på gan
ska många olika personer och person
ligheter i lunchrestaurangen.

Man bör undvika krock. . .
Om man tittar närmare p å just min
linje så det en utbildning där man sik
tat in sig på kommunikationer av alla
de slag och dess betydelse för infra
struktur och samhälle. Telekommuni
kationer är väl det som jag själv är
mest intresserad av, men tro inte att
det är det enda vi har läst den här ter
minen; jag har också hunnit lära mig
en hel del intressant ( och jodå, någon
gång en del mindre vettigt) om både
persontransporter och logistik. Det
här med universitetsutbildningar i
Norrköping är egentligen inget nytt:
Det har funnits både sjuksköterske
och
högskoleingenjörsutbildningar
här sedan tidigare, men inte något
riktigt campus. Det var först för fyra
fem år sedan som planerna sattes i

Campus lyser i mörkret
verket att börja med en riktig satsning
på universitetsutbildningar med cam
pus i Norrköping och för snart tre år
sedan startade man med bland annat
de tre civilingenjörsutbildningarna.
Fördelen med att lägga campuset i
det gamla industrilandskapet blir, för
utom att man hittat ett användnings
område för de gamla fabrikerna, att
allting hamnar ganska centralt. Det är
cirka tio minuters promenadväg från
huvudbyggnaden Kåkenhus till cen
tralaste city och Drottninggatan.
Dessutom har Norrköpings kommun
satsat på att låta bygga studentbostä
der som också ligger centralt. För min
del betyder det att jag har sju minu
ters promenadväg till plugget och på
bara fem minuter går jag till ga:llerio
rna i city. Ett helt suveränt läge, med
andra ord. Bostäderna är dessutom
snygga och i de allra flesta fall fräscha
och framförallt har så gott som alla
korridorrum och lägenheter en data
anslutning till universitetsnätverket
för en billig månadspenning. Det sist
nämnda blir man väldigt snabbt bero
ende av, tro mig!

indiskt sa ar det inga problem. Vill
man dessutom vara riktigt kulturell
kan man ju alltid traska i väg till
Louis de Geer-hallen där symfonior
kestern brukar ha konserter med bil
ligt inträde för studenter. Vill man
bara se sig omkring rekommenderar
jag en tur med någon av spårvagns
linjerna. De är nog ett av de trevli
gaste sätten att ta sig fram i Sveriges
Peking vilken drivkraft känns bättre
än riktig elektricitet?

Overall?
Men studentlivet då? Jodå, det finns
ett sånt också. Även om kåren och
sektionerna ännu inte har en verk
samhet som kan stå sig mot den på
KTH, så är de definitivt på G. Det
anordnas både givande gasquer och
röjiga overallskör (s.k. kravaller) här
med jämna mellanrum av både sek
tionernas festerier och de uppblom
mande nationerna. Än så länge finns
det bara två nationer här, en skånsk
och en norrländsk, men både en små
ländsk, en gotländsk och en stock
holmsk lär vara under uppstart. Det
som just nu bromsar utvecklingen av
studentlivet är mest av allt avsakna
den av ett kårhus. Hittills har man
hyrt tillfälliga lokaler till gasquer och
kravaller men alla längtar vi efter en
fast punkt i festtillvaron. Men en lös
ning är nära eftersom man fått tag i en
gammal fabrik som verkar passa all
deles utmärkt som kårhus.

Byn
Men inte vill man väl sitta på rummet
hela tiden? Dags att ge sig ut på stan!
För Norrköping är trots allt mer än
bara gamla industrier. De flesta husen
i centrala staden är gamla och snygga,
många gator är stenlagda istället för
asfalterade och det kryllar av små lus
tiga affärer på tvärgatorna i city. Dess
utom finns alla de vanliga affärerna
och butikskedjorna samlade i de tre
stora galleriorna längs Drottningga
tan, inklusive en livsmedelslågpris
kedja som lockat till sig många
studenter. Pubar tycks det finnas gott
om, några stora dansställen finns
också och vill man äta kinesiskt eller

Ett blivande kårhus
Kruxet är bara att det måste renove
ras och byggas om en del. Känns pro
blemet igen. . ?

Carl Björklund, utsocknes

19

Grandios Grand G al apremiär

Ph i l mfestival

Efter att Stockholms filmfestival passerat förbi i hästmörkret var det så
dags för en annan av årets stora philmhändelser: För andra året i rad,
Elektros philmfestival.

E

L E K TRO S

P H I LMF E STIVAL

K AN s I< E

inte orsakade lika
många demostrationer och

år 2000 problematiken, en philm regis
serad, skriven och spelad av philm99-gänget. Denna följdes av två gamla

Philmgängef har pub i Escapen . . .
insändare i Metro som Stockholms
motsvarighet. Trots detta finns det
ingen anledning att klaga på filmut
budet som bjöds besökarna. Den stora
huvudattraktionen var naturligtvis
världspremiären på Udda aspekter på

klassiker: Cold as rice, gjord av philm98, en hårdkokt Hong Kong-action
där en ensam hjälte ger sig på maffian
för att hämnas sin fars död och Skrik,
skrik, nu är det kris!, gjord av philm-97,
en skräckfilm som för ovanlighetens

skull handlar om en ensam ung
kvinna som jagas av en galen mör
dare. Alla philmerna hade sin charm.
Alla var klart sevärda. Ingen var den
andra lik och jag tänker därför inte
försöka jämföra dem med varandra.
Själva arrangemanget hade natur
ligtvis den högklassiga inramning
som anstår varje festival av rang. I
väntan på philmerna bjöds besökarna
på en drink i baren och kvällens vär
dar, Philm-Kalle och Sussie, var
klädda i frack resp. galaklänning.
Vem som hade vad får ni gissa själva.
Sussie påstod själv att hon bara var
med för att se snygg ut. Detta var
dock inget som bekymrade publiken.
Festivalens stora pris till årets philm
makare gick inte alltför oväntat till
philm-99-gänget.
När alla philmerna visats bjöds på
philmpub där publiken fick chansen
att umgås med philmstjärnorna.
Dessutom kunde den som ville köpa
sitt eget video-exemplar av...

Udda aspekter. . .
... på år 2000-problematiken
Betyg: 5 knarksmurfar
Udda aspekter är en philm gjord i

sann Monty Python-anda. Den består
av fristående scener om olika ämnen.
Alltihop binds samman av en man sit
tandes zappandes framför sin egen
TV i sitt eget vardagsrum. Mannen
visar flera exempel på mindre bra
bordsskick när han äter pizza, marga
rin m.m. Scenerna håller lite varie
rande men ändå hög klass. När det är
som bäst når det geniala höjder. De
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Lägg en dynamit under hans säng!
som har sett philmen kommer sent
glömma scenen där knarkande smur
far sniffar i sig baslinje efter baslinje.
Den vilda biljakten där ensam cyklist
jagas av vilt skjutande gäng går heller
inte obemärkt förbi. Programmets

mathörna kommer bli ihågkommen
för acetonflaskan som oväntat började
brinna och nästan tog kål på kocken.
Philm-99-gänget har visat att de
behärskar olika philgenrer. De har
också visat prov på stor kreativ för
måga genom att regissera, skriva
manus och själva spela alla roller i
Udda aspekter på år 2000 problematiken.

Text: Daniel
Foto: Anders & Philm-99
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Visst har världen förändrats sedan stenåldern! Vi bor i komfortabla betonghus
i stället för grottor, och vår pizza köper vi på ett trendigt matställe nere i T-banan
i stället för att försöka fånga den ute i bushen.

V

o s s att tämja
kärnkraften och raka arm
hålorna. Vårt högteknolo
giska samhälle är med andra ord det
ultimata stället att leva i. Eller?
I HAR L ÄRT

Studentlivet ur ett annor
lunda perspektiv

Vi tar och jämför en teknolog med en
troglodyt 1 .
• En teknolog är ständigt på jakt
efter pengar för att kunna köpa
mat och kurslitteratur samt klara
av hyran. En troglodyt ger full
ständigt fan i kursböckerna och
koncentrerar sig endast på maten.
På det sättet får han en allsidig och
fiberrik kost fri från bly, uran och
diverse skumma gener, som
mat har nuförtiden. Dess
utom sparar han en massa
skog, behåller sin goda syn
och slipper betala hyran.
• En Stockholmsteknolog brukar
fastna i trafiken varannan morgon.
En troglodyt kan bara fastna i träs
ket, och det i allmänhet endast en
gång under hela sitt liv.
• En typisk troglodyt försöker des
perat hitta en partner då sådana är
få och oftast upptagna. En typisk
teknolog... Ja, ni vet nog själva hur
det är ställt med honom.

Var det bättre förr?

Frågan kvarstår alltså. Kan det rentav
vara så att stenålderssamhället var
överlägset vårt socialdemokratiska
paradis? "NEJ! Självklart inte! Titta
bara på medellivslängden! Vår äldre
vård är världens bästa, skolutbild
ningen är nästan i världsklass, och
alla är jämställda." - säger kanske en
1 . Grottmänniska

del. Nåja, möjligen har de rätt, men
låt oss åter göra en jämförelse.
Omkring nioårsåldern behärskade
den lille troglodyten sitt primitiva
språk och hade förmodligen tillräck
ligt med jaktkunskaper för att kunna
klara sig hyfsat bra på egen hand.
Därefter levde han i 20 år till sådär.

Anpassning är ett måste

Innan dagens människa kan prestera
något av värde eller
rentav klara sig i sam
hället måste denne
'i
lida igenom en utbildning på tolv eller
(helst) 16-17 år,
och då är man
redan 19år
25
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gammal. Sedan följer ett femtontal år
då man fortfarande är attraktiv på
arbetsmarknaden, och därefter måste
man ofta plugga ytterligare för att
behålla jobbet. Till slut hamnar man
inom världens bästa äldrevård och får
under kontrollerade former tyna bort
på ett servicehus. Med andra ord till
bringar moderna människor större
delen av sina liv med att anpassa sig
till omgivningen och är yrkesverk
samma nästan lika länge som deras
förfäder för flera årtusenden sedan.

Kunskap gör oss olyckliga

Visst är det fint med utbildning. Men
har vi egentligen något val? Vad hän
der om man inte tycker om skolan?
Vad händer om man i dag vill bli
jägare vid tioårsåldern? Tja, efter att i
brist på andra djur ha slagit ihjäl

grannens söta schäfer kommer man
sannolikt att tillbringa en hel del tid
hos psykologen och socialtjänsten.
Om man sedan envisas i sitt yrkesval
får man ett trist liv fullt av missför
stånd. Visserligen kunde inte en kun
skapstörstande forntidsjägare bli
forskare vid CTH, men det visste han
inte om och var därför ändå rätt nöjd
med livet. Vi å andra sidan vet så pass
mycket att det skapar ångest. En
grottmänniska åt mat. Vi konsumerar
hundratusentals olika matartiklar
och är medvetna om att många av
dem är hälsofarliga. En grottmän
niska satt på golvet eller på en lämp
lig sten. Vi sitter på oergonomiska
stolar, som förstör vår ryggrad. Listan
kan göras väldigt lång.

Den ultimata kommunismen

Jämställdheten då? Ja, det
var väl ingen som förbjöd
troglodyttjejer att ta över tra
ditionella mansyrken och jaga
mammutar om de så ville? Stenål
derssamhället är nog det närmaste
man kan komma till kommunismen
där alla äger ungefär lika mycket och
där staten inte existerar.

Länge leve punschen!

Det verkar nästan att stenåldern är
som skapad för en teknolog: inga
omtentor, inget strul med pengar och
inga krånglade datorer borde göra
livet enkelt som aldrig förr. Det finns
dock en enorm nackdel med stenål
dern. Det går nämligen inte att skaffa
någon punsch där, och utan punsch
upphör teknologen att vara teknolog.
Därmed kan man konstatera att
utvecklingen är trots allt något posi
tivt.

Sergej
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Peter prov ar

Glögg
När den nordiska julen först dök upp i historien hette det att man "drack jul" och
den vanan har varit seglivad. Julen var i stor utsträckning en fyllefest - med våra
mått mätt ett mycket hårt supande.

G

V A R I början en
betydligt alkoholsvagare
produkt än dagens glögg.
Ett recept från 1880 utgår från en
flaska rödvin som blandas med halva
mängden vatten. Tre krossade krydd
nejlikor tillsattes tillsammans med en
bit kanel och socker efter smak.
LÖGGEN

Blandningen fick sedan koka en stund
innan den serverades. Kokningen
fyllde två funktioner: att påskynda
utsöndringen av smakämnen från
kryddorna och avdunstningen av
alkoholen.
Den svenska glöggen blev så små
ningom allt starkare. Ett skäl kan ha
varit upptäckten av att karamelliserat
socker förbättrade smaken. Det bästa
sättet att genomföra detta var att pla
cera sockret på ett nät ovanför glög
gen, tända på alkohollågorna och låta
den brinnande alkoholen göra jobbet.
På grund av denna glödgande pro
cess fick drycken namnet "Glödgat
vin" som sedan blev glögg. Genom

åren ökade alkoholhalten gradvis och
samtidigt tillsattes allt mer kryddor.
Dagens glögg har ganska lite gemen
samt med förra århundradets glödgat
vin.

vara: ett ungt omoget vin med för lite
sötma och en otrevlig garvsyra. Jag
rekommenderar istället ett halvsött
vin utan garvsyra, t.ex. ett vin från
C6te de Rohne.

De första två glöggen jag provade
heter Blossa vinglögg. Båda av
samma sort. Den ena var nyköpt och
den andra har varit lagrat ett år. Till
verkaren är Svenska Vin & Sprit.
Föregångaren till dagens Vin & Sprit
låg på Reimersholme i Stockholm. År
1869 invigdes fabriken som lade
grunden till vår kvalitetstradition.
Reimersholme blev snart en knyt
punkt för kryddat brännvin från hela
riket, det sortiment vi idag kallar
Svenska Nubbar.
Den tredje glöggen heter Dufven
krooks original. Tillverkaren är Tren
sums musteri vilket startade 1948 som
ett litet familjeföretag i orten Trensum
i Blekinge. Verksamheten omfattade
hälsodrycker i olika former. Bolaget
flyttade sin verksamhet till Tingsryd
1983 och samtidigt började en bety
dande legoproduktion.
Den sista glöggen heter Petes Glögg
och är hemmagjort. Den är gjord på
Conde di Luna, vilket är ett billigt vin,
och Santa Maria Glöggkryddor. Jag
utgick från att vinet inte skulle ha
någon betydelse på glöggens smak då
glöggkryddorna är väldigt starka. Jag
kunde inte ha mer fel. Vinet var
mycket dåligt och det visade sig på
glöggen. I Allt om Mat & Vins stora
vintest fick vinet betyget "Ej Pris
värt". Min beskrivning av vinet skulle

Om ni gillar russin och mandel i glög
gen, använd inte glöggmixen från
Saturnus. Torr och smaklös!

Glöggen jag provade:
Artikelnr:
Namn:
Blossa Vinglögg
4000
Dufvenkrook:
8 1 40
Conde di Luna
3078
Santa Maria Glöggkryddor
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Alkoholhalt:
10%vol
1 5%vol
1 2,5%vol

Pris:
49:00
69 :00
49:00
13 :00

Blossa Vinglögg

Utseende: Blodröd till tegelfärgad
Lukt: Nejlika
Smak: Fruktig, söt, pepparkaka

Blossa Vinglögg (lagrad ett år)

Utseende: Mörkbrun till tegelfärgad
Lukt: Samma som ovan
Smak: Mindre sötma och mer beska
än ovan

Dufvenkrook

Utseende: Ljusröd till rosa
Lukt: Stickig, pomerans
Smak: Besk, något sur med liten
sötma, råa lingon

Petes glögg

Utseende: Klassisk ungt rödvinsfärg
mörkröd
Lukt: Kanel
Smak: Sur, sträv, påtaglig garvsyra,
vissa likheter med tvål

Sammanfattning

För er som gillar sött rekommenderas
den vanliga Blossa vinglögg med sin,
enligt min mening, överdrivna sötma.
Själv tyckte jag att den ettårslagrade
Blossan var godast. Mycket av söt
man hade försvunnit och de andra
kryddorna kom fram vilket gav ett
välkomponerad glögg.

Text & foto: Peter
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Fysiker och barometrar
Emissionen avsäger sig allt ansvar för sanningshalten i följande
historia, men vill ändå gärna tro att den är riktigt återgiven.
Hur som helst så är den både rolig och tänkvärd.

F

E N T I D S E D A N blev jag
kontaktad av en kollega, som
frågade om jag kunde agera
skiljeman i bedömningen av en tentamensfråga. Han ville ge en student
noll poäng för svaret på en fysikupp
gift medans studenten yrkade på full
poäng och hävdade att han skulle få
det om inte systemet var emot
honom. Examinatorn och studenten
enades om en oberoende skiljeman,
och valde mig.
Jag gick till min kollegas kontor och
läste frågan: "Visa hur man kan
avgöra en byggnads höjd med hjälp
av en barometer." Studenten hade
svara: "Tag med barometern till taket,
fäst ett långt rep vid den, sänk ned
den till marknivå, och hissa den med
ans du mäter repets längd. Repläng
den är densamma som husets höjd."
Jag påpekade att studenten faktiskt
hade en god anledning att få full
poäng, eftersom han verkligen hade
gett fullständigt och korrekt svar. Å
andra sidan, om han fick full poäng så
kunde det bidra till ett högt betyg i
fysikkursen. Att högt betyg antas
indikera ett omfattande kunnande i
fysik, medans hans svar inte visade
detta. Jag föreslog att studenten skulle
få ett nytt försök att besvara frågan.
Som jag väntat accepterade min kol
lega, och till min förvåning accepte
rade även studenten.
Jag gav studenten sex minuter för
att besvara frågan, och poängterade
att svaret skulle visa ett mått av fysik
kunnande. Efter fem minuter hade
han· fortfarande inte skrivit någon
ting. Jag frågade om han ville ge upp,
men han avböjde. Han hade många
lösningar på problemet och funde
rade bara på vilken som var den
bästa. Jag bad om ursäkt för att ha
ÖR

stört honom och bad honom fortsätta.
Inom den följande minuten slängde
han ned sitt svar, som löd: "Tag med
barometern till taket och luta dig ut
över kanten. Släpp barometern och
mät dess falltid med ett stoppur.
Beräkna husets höjd med hjälp av formeln h = gt2/ 2." Jag frågade då min
kollega om han ville ge upp. Han
kapitulerade och gav studenten näs
tan full poäng.
På väg från min kollegas kontor erin
rade jag mig att studenten hade sagt
sig ha flera lösningsförslag, så jag frå
gade honom om dem.
- Tja, sa studenten, det finns många
sätt att mäta höjden av en hög bygg
nad med hjälp av en barometer. Du
kan till exempel ta med dig barome
tern ut en soliga dag och mäta baro
meterns höjd, längden av dess skugga
och längden av husets skugga. Jäm
förelse av kongruenta trianglar ger
sedan husets höjd.
- Bra, sa jag, och de övriga?
- Jo, sa studenten, det finns en väldigt enkel mätmetod som du kommer
att uppskatta. Med den här metoden
tar du barometern och börjar gå upp
för trapporna. Medan du går upp
markerar du barometerns längd på
väggen. Räkna markeringarna och
du har höjden i barometerenheter.
- En väldigt enkel metod.
- Om du vill ha en mer sofistikerad
metod kan du naturligtvis fästa baro
metern på ett snöre och gunga den
som en pendel, för att avgöra tyngd
accelerationens värde vid marken och
uppe vid hustaket. Från skillnaden i
tyngdacceleration går det i princip att
beräkna höjden. På ett liknande sätt
kan du ta barometern med till husta
ket, fästa den vid ett långt rep i vilket

du sänker barometern
till strax ovanför gatan,
där du sedan sving
barometern som en
pendel. Man kan sedan
beräkna husets höjd
från
svängningarnas
periodtid.
- Det finns givetvis
många andra sätt att
lösa problemet, fort
satte han. Ett av de
bästa är nog att ta med
barometern till källa
ren och knacka på vakt
mästarens dörr. När
han öppnar säger man
följande: Hr. Vaktmäs
tare, här har jag en fin
barometer. Om du
berättar för mig hur
högt det här huset är
kommer jag att ge dig
denna barometer.
Nu frågade jag stu
denten om han verkli
gen inte kände till det
vanliga svaret på frågan. Han medgav att
han gjorde det, men sa
att han var trött på
gymnasie- och univer
sitetslärare som försökte lära honom hur
han skulle tänka.

�,
,\
�

Ernest Rutherford
PS. Studenten
Niels Bohr
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"Ufo ? Vem, .,iag?"

Var inte rädda för E .T.
För oss till er ledare. Annars...

R

F I N N S inte.
Och om de finns, så kan de
inte ta sig hit. Och om de
kan ta sig hit, så är de snälla. Detta
inser ju vem som helst.
YMD V A RE L SER

Vi är ensamma

För det första är det mycket osanno
likt att det skulle existera liv på andra
planeter. Visserligen finns det många
stjärnor som liknar Solen, men sanno
likheten för att dessa skulle ha plane
ter, som dessutom går i stabila banor,
är så liten att det inte lönar sig att leta
efter planeter runt stjärnor i allmän
het och runt Epsilon Eridani i synner
het.
För det andra, att liv skulle uppstå
på en lämpligt belägen planet är väl
inte speciellt sannolikt? Och dess
utom, om det finns liv, behöver detta
inte nödvändigtvis utveckla intelli
gens. Och om det skulle utveckla
intelligens, varför skulle det bli intres
serat av teknik och rymdfart, i stället
för exempelvis kristaller, astrologi och
meditation?

They come in peace

För det tredje, att ta sig hit från andra
stjärnsystem, exempelvis Epsilon Eri
dani, skulle vara svårt, dyrt, och ta
lång tid. Alla vet ju, att endast fred
liga avsikter skulle kunna få intelli
genta varelser att ge sig på något
sådant. Om varelserna inte vore fred
liga skulle de ju inte ha överlevt länge
nog för att utveckla rymdfart! Tanken
att de skulle behandla andra arter
annorlunda än varandra är givetvis
absurd.
Nej, om rymdvarelser kommer hit
kan det bara vara för att sticka in
huvudet (eller motsvarande) och säga
"Hej, vi finns också, kul att träffas!"
och sedan åka hem igen. Interstellära
erövringståg är ju otänkbara, enligt
ovanstående argumentation.
Det finns alltså ingen anledning att
oroa sig för en eventuell utomjordisk
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invasion, eller ens att lyssna efter
tecken på förekomsten av utomjor
diskt liv, och speciellt inte från Epsi
lon Eridani. Att ens rikta några
radioteleskop ditåt skulle vara slöseri
med tid och pengar. Jordens bered
skap är god.

Lägg alla vapen i malpåse

Och eftersom det inte föreligger
någon hotbild mot Jorden, finns det
ingen anledning att ha en massa
avancerade vapensystem, som tvärt
om kan skrämma bort eventuella
snälla rymdvarelser som vill hälsa på
och dela med sig av sin underbara,
lyckobringande och miljövänliga tek
nik. Om de fanns, vilket de inte gör.
Först borde alla vapen som kan nå
upp i omloppsbana avvecklas. Det
finns ju ingen användning för dem!
Likaså snabba stridsflygplan för hög
höjd. Framtidens krig kommer att
vara marknära. Vem tror på fullaste
allvar att någon någonsin skulle
behöva försvara sig mot något som
kommer in på hög höjd med mer än
några få gånger ljudhastigheten? Den
som tror på det tror väl på flygande
tefat med gröna gubbar från Mars
också, det är väl inget att ta på allvar?
Nej, faktum är att ju fler vapen vi
kan avrusta, desto bättre. Så länge det
finns portabla luftvärnsrobotar finns
ju risken att någon terrorist stjäl en
och skjuter ner ett trafikflygplan. Eller
tänk om de stjäl ett helt jaktflygplan?
För att inte tala om kärnvapnen!
Alla kärnvapen, allt stridsflyg, och
allt portabelt luftvärn borde således
avvecklas. Att få militären att gå med
på att avveckla det stationära luftvär
net är nog inte möjligt, men detta bör
åtminstone samlas på några få platser
och läggas i malpåse. Och för att inte
eventuella snälla rymdvarelser, som
visserligen inte finns, ska behöva
känna obehag bör dessa platser mär
kas ut, gärna med stora trianglar
innehållande ett tecken som ser ut

som ett uppochnervänt "T" med
stammen böjd som en vänsterparen
tes, följd av en backochframvänd
femma utan "tak".

Bevara kalhyggen!

Vi borde sluta oroa oss för rymden,
som ju inte utgör något hot, och i stäl
let se om vår egen miljö. Ett exempel
är kalhyggena. Fruktansvärda saker.
För att verkligen visa hur fruktans
värda dessa stora, öppna sår i naturen
är, bör vi bevara dem och visa upp
dem, för att kommande generationer
inte ska göra om våra misstag.
Detta görs lämpligen genom att
man på varje kalhygge där en cirkel
med radien 146,2 meter går in gjuter
en rejäl betongplatta med dessa mått.
Detta bör göras på minst två ställen,
gärna fler. När man ändå bygger bör
man bygga så det håller; om man
dimensionerar för strax över 3 ton per
kvadratmeter bör det hålla länge. Och
så bör man bygga rejäla tillfartsvägar
i tre riktningar, jämt fördelade runt
plattan; om dessa dimensioneras för
att bära fordon som väger upp till 73,2
ton bör de klara alla upptänkliga for
mer av turistbussar, och folk från hela
landet kan bussas in för att se dessa
stora sår i naturen, och dra lärdom
därav. För att inga fredsvänner ska
känna obehag bör inga militära instal
lationer finnas inom 200 km från
anläggningarna.

Faran kommer från oss

Så korn ihåg; det finns ingen anled
ning att oroa sig för rymdvarelser. Vi
bör i stället koncentrera oss på att
göra Jorden så ofarlig, och därmed
säker, som möjligt. Och inte slösa tid
och pengar på att titta ut i rymden,
och speciellt inte mot Epsilon Eridani.

Johan Sj
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-Now I have a machine-gun. Ho, Ho, Ho . . .

C

VON
S A N T A var
ingen munter man. Stödd
på sin käpp pulsade han
bistert genom snön mot renhangaren,
och tänkte på året som gått. "Bara en
massa stygga barn, överallt!" fräste
han. Men nu skulle de få.
Men först var han tvungen att titta
till Rudolph. Den lille krabaten
hade råkat riktigt illa ut under
den senaste provflygningen. Ett
tag hade det sett mörkt ut,
men nu var han på bättrings
vägen. Dock var det tvek
samt om han någonsin
skulle kunna dra en släde
igen.
De hade provflugit den
nya Stealthsläden året innan,
bara von Santa och Rudolph. Allt
hade gått så bra, tills en snokande
löjtnant i US Air Force hade råkat
komma inom synhåll. Denne hade
fått syn på Rudolphs röda mule,
utgått ifrån att det var fråga om ett
kommunistiskt nationsemblem, och
avlossat en Sidewinderrobot. Von
Santa tillät sig ett kallt leende vid
tanken på vad den stygge pojken
hade hittat i sin strumpa på jul
dagsmorgonen.
Rudolph hade lyckats klara dem
tillbaka till Nordpolsbasen, men slä
den hade kanat av banan vid land
ningen. När flygveterinärerna kom
rusande hade de funnit von Santa
med Rudolph i sina armar. Tårar rul
lade nedför hans kinder och frös till
pärlor av klar is i hans skägg. Han
svor att hämnas. Han var arg. Han
kunde inte minnas att han hade varit
så arg sedan ...
Von Santa ruskade på huvudet.
"Ingen tid för dagdrömmar, min
gamle stolle!" mumlade han. Hur
som helst var han framme vid stallet.
Med en kort nick åt elitnissen som
stod vakt öppnade han dörren och
gick in. Genast hördes ett ivrigt skra
pande från Rudolphs spilta.
L AUS

För första gången på flera dagar
lyste ett lyckligt leende upp von San
tas annars så bistra ansikte. Rudolph
hade faktiskt lyckats resa sig! Von
Santa tog av sig sin vänstra handske
och stack in handen till Rudolph, som
nosade på den och sedan tit
tade bedjande upp mot
honom med sina kloka,
bruna ögon. "Såja, lille
vän" skrockade von
Santa och tog upp en
pepparkaka
ur
fickan. "Trodde du
verkligen att jag
hade glömt?"
Medan Rudolph
mumsade på pep
parkakan stod von
Santa och lät tankarna
vandra. Det gångna året
hade varit jobbigt, men
trots allt hade han gått igenom de vanliga rutinerna
och julförberedelserna; göra
radioreklam, sitta i en gammal fåtölj på Åhlens City med
gapiga ungar klättrande över
sig, le för kamerorna. Men han
hade haft svårt att verka lika
rund och go' som vanligt. Vre
den över vad som hänt
Rudolph låg hela tiden och
pyrde i hans inre, och sakta
men säkert hade en Plan tagit form.
"Nu är allt klart, Rudolph.", vis
kade han. "Nu ska de få för vad de
gjort mot dig." För visst hade nissarna
arbetat flitigt i år, men inte med de
vanliga dockorna och bilarna. I år
hade de tillverkat leksaker för stora
pojkar ...
Von Santa öppnade stalldörren och
klev ut. Det hade börjat snöa, men det
bekom honom inte. Han styrde stegen
mot det hemliga bergrummet, i vilket
en helt ny sorts jul skulle komma att
se dagens ljus.
Även här stod elitnissar på vakt,
men dessa var specialtränade. När
han närmade sig flög båda upp i giv-

akt, gjorde honnör och röt "God mor
gon, Tomten!"
"God morgon, nissar. Manöver."
svarade von Santa. "Öppna dörren."
Gruppledarnissen slog ihop klack
arna och röt "Ja, Tomten!" Von Santa
himlade med ögonen.
Väl inne i berganläggningen gick
han in i kontrollrummet. Där, mitt på
golvet, fanns en tronliknande stol,
vars like knappast hade setts utanför
leksaksavdelningen på ett ameri
kanskt varuhus i november. På det
ena armstödet fanns en panel med
strömbrytare, och på det andra fanns
en stor, röd Knapp. Väggen framför
den tronliknande stolen var täckt av
metalljalusier bakom tjockt säkerhets
glas.
Von Santa satte sig försiktigt ned,
och slog om ett par av strömbrytarna.
Genast dämpades ljuset, och dolda
högtalare började spela en pampig
orgelversion av ett för ändamålet spe
cialkomponerat musikstycke, som
lånat drag av såväl Carmina Burana
och Phantom of the Opera som Bjäl
lerklang. (Författaren avstår av hän
syn till känsliga läsare från att
beskriva de blinkande lamporna i
många färger, glittret, och de gosiga
små tygdjuren. Von Santa var känd
för sitt skägg och sin röda luva, inte
för sin goda smak.)
Ytterligare några strömbrytare fick
metalljalusierna att gnisslande börja
glida upp. När dessa var helt uppe
slog von Santa om den sista strömbry
taren, och strålkastare fyllde den
enorma grottan på andra sidan glaset
med ljus.
Han lutade sig tillbaka i den tron
liknande stolen, och tittade ut över
ändlösa rader av interkontinentala
ballistiska missiler med skinande
röda noskoner. "Det här är för dig,
Rudolph" viskade Tomten, och
sträckte sig efter Knappen.
"Ho ho ho ..."

Johan Sj
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Nästan sista sidan

Visa ord

" Det ryktas att . . . "

I IT

IL L s KILLNA o M o T många andra humbug-metoder så behö
ver den här, om den är noggrant u tförd, inte medföra några hörbara för
sämringar. "
Professor som uttalar sig om att vissa människor tror att CD-ski
vor låter bättre om man målar med grön fältpenna längs kanten.

"Julljusstakar tillhör ett av de elektriska fenomen jag inte har
någon kunskap om. "
Föreläsaren i MatStat.
"Jag försöker printa u t den här så att vi har något att visa för frö
ken i morgon på redovisningen. "
Hört i datasal.
"Om man har 3 olika hattar och 4 olika halsdukar, då kan man gå
u t på 12 olika sätt. "
Övningsassistent i MatStat.

Hört på lektion:

... A-song stavas med versalt S och gement å .
... B-Sång stavas med gemena s och o.
... det finns ett e-vraque som sitter och letar fel
med lupp
... Gnabbama Gnus grusade Max Emacs
planer ...
... det =?iso-8859-1 ?Q?=E4r_tr=E5kigt_att_e
mail_inte_f=F6rst=ESr_svenska ?=
... farbror Henrik hade ett stort rosa tvålordo i
munnen på chansfesten
... Måns gick vilse på konsum innan chansfes
ten
... Det ryktas att vissa yngre teknologer är
dåliga på prepositioner
... anala a-sångare klagar på emissionens stav
ning
... Staffan var en skallig dräng.
... Kung Byxlös härskar på Elekh·o med grillad
korv!
... Les ingenieurs sont tous des PD
. .. Misse har supit bort sina glasögon (satt de
inte i pannan ... ) (Nä ... men ... ) VAFAN
... det är fest i tolvan
... Det var fest i fredags. Var jag där?
... Ja då Uffe du var där, varken du mins det
eller inte!
... Styret har renlighetsfobi
... Tolvan är ett stall ( det ryktas
där), och det fim1s så många full
blodshingstar där. (typ Uffe)
... Det borde alltid vara midsommar
... Ganska mycket i stallet I Buffy
... Skott i ryggen gör ont
... För mycket sprit på funkgas
quen, man gör dumma saker
. . . "Jag kan inte rå för att jag har
en rumpa"
... Medicinmarmen i radiokalen
dern hatar Bäska droppar

Hört på föreläsning då ca 30 sek
och en halv kvadratmeter tavel
yta återstår:
. . . och det den matematikern
åstadkom får jag plats med här ..
Ur filmen You've got mail:
Well, as far as I'm concerned, the
Internet is just another way of
being rejected by women.
"En hästkraft är kraften hos arkivhästen i Paris. "
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