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

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

GRA DAGAR IN på
det nya året var jag på
biografen i Åmål och
såg "Hälsoresan." Detta var en
mycket trevlig upplevelse och
då tänker jag inte i första hand
på filmen i sig, utan på komfor
ten i själva lokalen. Fåtöljerna,
stora och mjuka, var naturligtvis
befriade från läskhållare, någon
ting som måste vara ett påfund
av � själv. Även mellanrummet
mellan raderna var väl tilltaget
och jag kunde lugnt sträcka ut
benen och vicka på tårna. För att
skapa atmosfär stod två stycken
julgranar uppställda framför
bioduken. Denna var något
vinklad eftersom projektorn inte
var centrerad i salongens bakre
vägg. På dörren till biografen
satt en skylt som förbjöd besöka
ren att införa och förtära bland
annat korv, glass och "rull-skor."
I biljettkassan kunde man tyvärr
inte köpa Fox citronkola men
däremot biobiljetter som gick att
vika ihop och vissla genom.
Vad har nu allt detta att göra
med den här tidningen? Inte så
mycket kan man tycka, men jag
skulle ändå vilja att det är lika
trevligt att läsa Emissionen som
att gå på bio i Åmål, (fast kanske

Innehåll

med mer upphetsande innehåll
än "Hälsoresan.")
Därför hoppas jag och min
redaktion att du som läsare ska
finna nöje i denna den trettio
femte årgången av Emissionen.

Fredrik,
rr:Ov@
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Hur lämnar man
in manus?

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

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

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

Emissionen
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SNOord

Hej!

S

Å

VAR DET DAGS för nya
kurser, ny period, nytt
år, nytt... och framför allt
en ny ordförande. Edward Wall
quist heter jag, i själ och hjärta
en gammal Wermlenning som
gått på export till den kungliga
hufvudstaden.

Var är Ni?

Jag blev vald
ord
till
förande under
pompa
och
ståt av majori
teten av en
minoritet, ca
120 röster av
140, 86%, eller
mer rätt, ca
120 röster av
drygt
2000
medlemmar,
6%, en siffra
som får alla
utom möjligen vissa politiker att
fundera på vad som är fel. Jag
tror, troligen med all rätt, att de
6% som röstat på mig inte utgör
en representativ del av sektio
nen. Frågan är, vad vill Ni
övriga 94%? Var är Ni?
Tänk på att det är Ni som
bestämmer vad sektionen skall
göra, vilket Ni kan göra
antingen genom att kontakta oss
i styret och berätta vad Ni vill
med sektionen, eller genom att
lämna in motioner till något av
de fyra sektionsmötena vi håller
årligen.

Orgel

heter en liten för året aktuell
sammanslutning av E-teknolo
ger som har till uppdrag att se
över hela elektrosektionens
organisation. Det kan innebära
stora förändringar i sektionsli-

vet. Några frågor som de skall se
över är: Vilka sektionsdelar är
bra och vilka är det inte samt är
stadgan väl utformad?
Detta som en följd av elektros
uppdelning mellan campus och
Kista som innebär att antalet
nollor i år kommer att halveras
jämfört med tidigare. Det kom
mer bli spännande att se vad de
får fram för förslag på Elek
trostadgar 2k.

Jubel ...

... idioter finns det också några
på sektionen i år. Detta med
anledning av att våran sektion
bildades 07.15 den 10 november
år 1910, eller mindre exakt för 90
år sedan. Håll ögon och öron
öppna, för vid lämpligt datum
kommer det att smälla loss.

SM

i motioner ges närmast den 22
februari i år. Vid detta Sektions
Möte kommer bl.a. valbered
ning utses., Har vi tur kanske vi
kan klubba igenom en och
annan revisionsberättelse, men
framför allt kommer Ni att
besluta om den motion som Du
har lämnat in till styrelsen i god
tid före motionsstoppet den 14
februari.
Avslutningsvis vill jag bara
säga det att i förra numret av
Emissionen finns bilder på hela
styret., Det är lätt att känna igen
oss, vi finns där mitt ibland er.
Kom gärna fram och prata med
oss om det är något du undrar
över. Vi är inte farliga, vi bits
inte och en och annan är t.o.m.
trevlig.
Eder ordförande,

Edward

Först hade jag i inledningen
tänkt att skriva att jag i dessa
förkylningstider är SNOrig, men
jag hoppar över det korkade
skämtet och rapporterar istället
om något som kan intressera E
Osqulda och E-Osquar.
Har du haft en bra lärare
under året, alltså sådär rysligt
bra? Då skall du nominera
honom I henne till Årets lärare
på Elektro. Nomineringarna
lämnas in till Elektrosektionens
studienämnd, ESN, gärna elek
troniskt. På nästa ESN- möte
(som för övrigt är den 9 febru
ari) kommer vi att rösta fram
fem kandidater bland de nomi
nerade. Vem av dessa fem som
blir årets lärare avgörs genom
urnval som hålls under ett par
dagar i Tolvan. Vi emotser väl
motiverade nomineringar. Det
ökar chansen att just din kandi
dat blir vald. Kom dessutom på
ESN-mötet och berätta varför
just din favvo-lärare är den
bästa vi har på Elektro.
SNOar och PASar (Studie
nämndsordförande och pro
gramansvarig student) från
samtliga sektioner träffas
utbildningsrådet
på
kåren.
Nyss hade vi ett sådant möte
och en konkret åtgärd som vi
kom fram till var att på kursen
Datornät och datorkommunika
tion för E3, D3, 12 och Medial
skall en gemensam kursutvärde
ring genomföras på samtliga
program. Detta som ett resultat
av en diskussion om de mycket
varierande förkunskaper som
deltagarna har och en annan dis
kussion om huruvida tentor på
samma kurser för olika program
har olika svårighetsgrad. Detta
är ett intressant projekt och du
som läser kursen är välkommen
att deltaga. Kan ge lite vidgade
horisonter att diskutera kurs
kvalitet med fler än bara elektri
ker.
Eder SNO,

Mikael Andersson
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Är OrgEl en sån kommitte som borde avskaffa sig själv?
Vilka funktioner ska finnas kvar på sektionen?

D

om
många undrar lite
över vad vi gör. Vi
kanske bara sitter och dricker
kaffe och skrattar åt alla tokighe
ter vi ska försöka genomföra.
Nej, riktigt så är det inte. Vi för
söker på ett systematiskt sätt gå
igenom Elektros organisation
och utarbeta ett förslag för hur
Elektro ska se ut i framtiden. För
att detta ska bli så bra som möj
ligt vill vi gärna ha era åsikter
om stora och små sektionsorga
nisatoriska frågor eller annat
också för den delen.
ET VERKAR SOM

Vad har vi gjort hittills?

Hittills har vi försökt få in åsik
ter genom att intervjuat några
teknologer som förhoppningsvis
utgör ett "minielektro" dvs både
nya och gamla teknologer, enga
gerade och oengagerade. Vidare
har vi även "hoppat på" intet

ont anande människor i vår när
het och ställt diverse frågor.
Mycket intressanta åsikter har
kommit till vår kännedom men
vi är säkra på att det finns en hel
del fler.

Vad händer nu?

När ni läser detta har arbetet
förhoppningsvis kommit så
långt att vi har ett i princip klart
förslag. Vad händer då? Jo,
naturligtvis vill vi att ni ska få ge
era åsikter på förslaget. Därför
kommer vi att ha ett informa
tionsmöte torsdag 17 februari
ca. kl 18.15. Information om
exakt tid och plats meddelas
senare. Det är alltså på inget sätt
meningslöst att komma med för
slag på ändringar, åsikter och
dylikt vid detta tillfälle eller nu
genom e-post. Vi vill lägga fram
ett förslag som så många som
möjligt kan vara nöjda med!

Vad kommer hända
sedan?

Förhoppningen är att förslaget i
sin helhet ska kunna klubbas
igenom under våren och tidig
höst för att sedan implemente
ras från och med dec-SM 2000.
Det var allt för denna gång.
Hör gärna av er med förslag!
OrgEl
Våra e-postadresser: e95_ali@e,
e96_pfl@e, e97 _egu@e,
e97_mam@e, e98_dmo@e,
fredrikc@ekc.kth.se
P.S. OrgEl vet att texten ovan i
vissa avseenden kan verka byrå
kratisk. Vi vill understryka att vi
på intet sätt är en byråkratisk
kommitte utan däremot gärna
ändrar vårt förslag om orsak
därför finns. D.S.

Vad gör du den 23 februari?
Varför inte besöka Q-huset kl 9:00 - 16:30.?
kanske är du sugen på GRATIS FIKA, det kan du få hela dagen!
Men det kommer mer, det kommer Över 40 företag för att att delta.
Om du ska söka jobb finns det Möjlighet att få hjälp med CV
och fiktiva arbetsintervjuer.
.. . och vid dagens slut är det Pub kl. 20:00 då

alla teknologer är hjärtligt välkomna
för det är ju...

ELARM
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. . . på kansliet
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NI ALLA redan vet
omorganiserades KTH
den 1 oktober 1999.
Detta innebär bl a att civilingen
jörsprogrammen data, elektro
och fysik tillhör samma utbild
ningsnämnd. Alltså: Kansli EIT
+ Kansli T FY = Kansli DEg nu
finns all tså även fysiks studievägledning
- = ,_..
fysisk t på kansliet De t kommer
Studievägledatt vara r?rigt et�
ningsexpeditionen tag
framover pa
..
for data och
kansliet men vi
elektro är öppen hoppas att ni tek.
.
nologer inte ska
som vanligt varJe bli lidande. Flera
i personalen har
vardag 12 15.
slutat eller gått på
Dar
·· J·O bbar Iza,
föräldraledighet
Petter och
och flera nya
Susanne som tek ansikten har tillkommit.
OM

--=-

-

nologstudievägle
dare
wu

=--a.-......�

Låt oss beskriva läget:

tidigare arbe tat på schemalägg
ningen på KTH.

Inger Larsson är chef för hela
Kansli DEF (som alltid !reds anm).
Lena Svensson och Anne
Somp-Palmberg
har
börja t
arbeta centralt på KTH. Camilla
Kretz slutade före jul. Birgi tta
Beskow har just adoptera t en
liten son och är därför föräldra
ledig. Åsa Larsson slutade efter
jul.

Även jag, Maria Arrefelt, kom
mer från schemaläggningen på
KTH. Jag arbetar med interna
tionalisering tillsammans med
Ingeborg och är även u tbild
ningssekre terare på data och
elektro.

Torkel Werge

Barbro Graner

Torkel Werge ersätter Camilla.
Jag kommer ansvara för kurs
valen till åk 3 och 4. Jag kommer
också syssla mycket med Ladok
och frågor som kommer till
expeditionen. Dessutom har jag
ansvar för DEFs webbsidor. Har
Det var meningen att
vi skulle ha fler och
bättre bilder på den
här sidan. Tyvärr
blev bilderna sab
bade
framkall
ningen

Maria Arrefelt

Barbro Graner arbetar med fors
karutbildningsfrågor och kom
mer från gamla Kansli T FY.

Liselotte Andersson

Jag he ter Liselo tte Andersson
och efterträder Åsa Larsson som
studievägledare den 1 februari.
Har tidigare vikariera t på Kemi
och Bio på KTH. Jag kommer att
arbe ta med ungefär samma
saker som Åsa, bland annat en
hel del vägledning med er tek
nologer på Elek tro och Data.

Carin Borinder

Carin Borinder he ter jag och är
studievägledare och utbild
ningssekreterare för fysik. Han
terar de t mesta som rör
teknologerna på Teknisk fysik
(högre årskurs, tillgodoräknan
den och sådant där).
Studievägledningsexpeditio
nen för data och elektro är
öppen som vanligt varje vardag
12 - 15. Där jobbar Iza, Petter
och Susanne som teknologstu
dievägledare.
Fysiks expedition är öppen
12 -14. På fysiks expedition
teknologstudievägle
arbetar
darna Johan Bäck och Johanna
Lunden.

Dessa arbetar på Kansli DEF, inklusive?! kofösaren i mitten.
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ESN-fun ktionärer
Nytt år, nya tentor och nya ESN-funktionärer

Huvudansvariga

Studienämdsordföranden med
sin vice, kursnämdsorganisatö
ren,
programansvarigstudent
och sektreteraren; det är de som
har det övergripande ansvaret i
ESN.
SNO - Mikael Andersson
vice SNO - Gustav Westerlund
KNORR - Adam Malmcrona
sektreterare - Carina Matsåker
PAS - Petter flodström

Årskursansvariga och
inriktningsansvariga

Årskurs- och inriktningsansva
riga har som uppgift att hitta
kursnämds
sammankallande
ordförande till varje kurs.

Triis:ar

Triisarna är teknologrepresen
tanter i institutionsstyrelserna.
De representerar alla teknologer
inom hela kåren, dvs även andra
sektioner.
OSV - vakant
Elektronik - Bengt Ållebrand
Elektronik, suppl - vakant
EKC - Anna Roth
EKC,suppl - Anders Fransson
Fysik - Daniel Appelsjö
Fysik, suppl-Caroline Edenholm
IT - vakant
S3 - Janas Ohlsson
TET - Elin Dahlgren
TET, suppl - Camilla Edberg
TMH - vakant
IS-nissa - Carola Svenningson

Poster anslutna till
studiesociala rådet

StURe och lillStURe värnar om
våran studiemiljö och till sin
hjälp har de ÅKE.
StURe - Ulrika Söderström
Lill-StURe - ?
ÅKE l :an - Patrik Burehäll
ÅKE 2:an - Måns Erlandsson
ÅKE-3:an - vakant

Övriga funktionärer

ESN:s kockar lagar mat till ESN
mötena och ElViSp:en tar hand
om deras hemsidor.
Kock-Monika Slusarczyk
Kock-Tom-Andrew Östberg
ElViS(p)-Patrick Strang
Vill du veta mer om ESN och
dess funktionärer så titta på
http: I I www.e.kth.se I esn/

Åsa 1 :an - Magnus Mjörnå
Åsa 2:an - Camilla Edberg
INA 3:an - vakant
INA 4:an - vakant

EVITA
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Evita är en nystartad tjej förening, som är till för alla tjejer på
elektrosektionen. I framtiden planerar vi att ordna biobesök,
vinprovning, femkamp mm
Är Du intresserad och har frågor, maila till e97_tma@e.kth.se

Nu är det dax för den utlovade:
Tjejmiddagen 4 I 2, 18.30
Plats: Tolvan
120 kr
Tema Sällskapsresan (1-5)!
Stig Helmer, Ole och andra läckra killar är välkomna på efterkör 22.30 i
Tolvan.
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SYNOPSISTÄFVLAN
Har du bra ideer till ett spex?
Vet du rent utav vad Elogens nästa
uppsättning borde handla om?
Då ska du lämna in ett bidrag till
Synopsistäfvlan !
Maila elogen @ e.kth.se eller lämna
det direkt till mig.
Mer information finns på Elogens
tavla i Tolvan.
Sussie Celper, Directries

�,url(

vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm
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sedan gjordes ett försök
att starta ett musikalsäll
skap på KTH. Syftet med det
hela var att sätta upp och fram
föra en musikal med musik, text
och manus av, och endast av,
KTH-teknologer. När musikal
sällskapet nu "återuppstår" för
blir
detta
givetvis
det
långsiktiga målet, men den här
gången finns det också en annan
bakomliggande tanke.

Musikalsällskapet

ska i första hand fungera som ett
nätverk för människor med ett
gemensamt intresse, nämligen
Kårspexet(och
musikaler.
diverse sektionsspex) finns iofs
redan för de teaterintresserade,
men trots att KTH-spexen sjuder
av kreativitet och gemenskap, så
kan genren omöjligen tilltala
KTH:s samtliga 16000 studen
ter. Det är där Musikalsällskapet
kommer in i form av ett alterna
tiv, men givetvis också som ett
komplement till spexen.

Andrew Lloyd Webber

När det gäller musikalgenren så
associerar man gärna till
Andrew Lloyd Webber och
smäktande stråkar, men musi
kalgenren innehåller ju så
mycket mer än så. Definitionen
"musikal" syftar ju trots allt i
grunden till att berätta en histo
ria m.h.a. musik, vilket kan
göras till tonerna av allt från
pop, rock, techno, r 'n'b till jazz,
country och klassisk musik
m.m. Även ni som är mer intres
serade av mer renodlad teater,
d.v.s. pjäser utan sångnummer,
kan naturligtvis också ha utbyte
av att vara med i Musikalsäll
skapet.

Bli medlem

När du blir medlem i Musikal
sällskapet tar du inte på dig en

specifik arbetsuppgift, utan du
bestämmer själv hur mycket du
vill engagera dig beroende på
tid och intresse. Snarare kom
mer det vara så att du kommer
erbjudas möjligheten att vara
delaktig i olika projekt, och sen
är det upp dig som medlem att
avgöra om det låter intressant.

Tubkas Entertainment

Som exempel kan nämnas att
två av medlemmarna i nuva
rande
Musikalsällskapet,
Jimmy Granström och Thomas
Karlsson, just nu samarbetar
med det nya produktionsbola
get Tubkas Entertainment i
Tulsa, Oklahoma. Tubkas Enter
tainment i sin tur samarbetar
med de ansvariga vid Tulsas
Performing Arts Centre, vilket
är en konstellation av teatrar där
den största, vid namn Chapman
Theatre, har plats för 2367 beta
lande. Jimmy är delaktig i det
kreativa arbetet till "Ron And
Julie", som Tubkas Entertain
ment kommer att sätta upp på
Chapman Theatre någon gång
under år 2001. Innan dess kom
mer dock musikalen att framfö
ras inför ett s.k. Playwright' s
Forum, bestående av diverse
manusförfattare och allmänt tea
terintresserade, som genom sin
kritik indirekt hjälper till med
färdigställandet av föreställ
ningen.
Till detta framförande kom
mer ett antal demos att spelas in,
vilka mixas av Thomas, som
bl.a. pluggat på Musikhögsko
lan i Stockholm. Till inspel
ningen finns det naturligtvis
också ett behov av vokalister
som är intresserade av att sjunga
in låtarna, och det är där Musi
kalsällskapets medlemmar kom
mer in. Mer information om
Tubkas Entertainment finns på:
http: I I members.aol.com I tub
kasa /

Ovanstående är bara ett exem
pel på de projekt som Musikal
sällskapet kan erbjuda sina
medlemmar. Men även om du
kanske inte välsignats med värl
dens mest välljudande sångröst
så innebär det inte automatiskt
ett måttligt engagemang, alla
talanger kommer naturligtvis till
användning!

Ändamålet

Dessutom är inte ändamålet
med Musikalsällskapet att enga
gera sig i så mycket som möjligt,
utan att lära känna likasinnade
med samma intresse. Det är
alltså helt irrelevant hur mycket
tid du lägger ner på Musikalsällskapet. Om du så bara läser
info-utskicket en gång i veckan
eller hånar / hyllar Lloyd Webber
på pratlistan så är du precis lika
välkommen som någon annan.
Precis som Kårspexet behöver
du inte heller vara teknolog för
att vara med, så om du känner
någon icke-KTH:are som skulle
vara intresserad av ett medlemsskap så går det givetvis också
alldeles utmärkt.

Intresserad

M.a.o: Har du minsta intresse av
manus I text I musik I sång I
dans(och då främst givetvis i
form av musikaler), och allt
runtomkring förstås, så är du en
given medlem i Musikalsällska
pet! Maila bara Jimmy på E-post
adressen nedan, så är du inte
långt ifrån ett kravlöst men, icke
desto mindre, roligt medlems
skap i Musikalsällskapet. Det
går givetvis även bra att ställa
frågor via E-post, eller att surfa
in
på
Jimmys
hemsida:
www.geocities.com I Broadway I
Balcony / 2635

Jimmy Granström & Thomas
Karlsson, Musikalsällskapet
k98_jgm@k.kth.se
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Några av våra tidigare
studiekamrater är inte
längre med oss:
Brlenic Robert
Camarillo Gonzales Gonza
Carlsson Fredrik
Cebrian Robles Pablo
Edhborg Åsa
Eketjäll Martin
Ekstedt Mathias
Elofsson Milosz
Eriksson Henrik
Frölander Göran
Granqvist Pia
Hacksell Mikael
Hadjari Keyhan
Hallen John
Hedlund Leo

Hemb Andreas
Hemb Ola
Hjelmer Johan
Jahanshahi Jahanshah
Jakobsson Stefan
Jansson Mikael
Jonsson Eva
Knutsson Marie-Louise
Kobera Irina
Lidfors Johnny
Lindqvist Olof
Lindström Tord
Ljungman Carl
Lundgren Stefan
Medin Per
Nordqvist Annika
Rylenius Jan
Sabzi Madjid
Salin Anders

Ela b fiyttar!

____,___________
_
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_
___
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_
_
__
_
_____
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E N T I D S ovisshet
har elab, elektrosektio
nens
elektroniklabb
nu äntligen blivit med ny lokal.
Den nya lokalen ligger i det
gamla flygbiblioteket, på vägen
till Q husen. Flytten är i det när
maste klar men det ännu står en
eller annan flyttkartong oupp
packad.
Ännu kan man komma förbi
labbet en sen timme utan att
känna den hemtrevliga lukt av
smält tenn och brända kompo
nenter som ständigt kännetecknade
det
gamla
labbet.
Emissionen har dock hört från
rätt säkra källor att det ej kommer att förbli fallet speciellt
länge.

Dessa teknologer har
glädjande nog tagit
examen under
perioden l :a december
1 999 till 1 8:e januari 2000
och kan därmed kalla
sig för civilingenjörer!

wwa..��·""°"""'.11.J1WY, .a,...,._,.. .,, . ;_._.._, ... , ...... �.-

FTER

Text & Bild Anders
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Sanches Cabas Manuel
Sandblom Hans
Sandström Johan
Ståhl Cristofer
Söderlind August
Turesson Eric M
Vestlund Lars E L
W ågberg Anders Jerker
Ytterman Erik
Öhngren Roger

,1

Elabs nya lokal, bekvämt nära Q!
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Ta fram filofaxen och anteckna följande datum:
•
•
•
•
•
•
•

21 / 1 Omstartpub
v 6 Kårspex med förkör
18 / 2 Effekt, En Fest För Elektro och Kemi Tillsammans.
11 / 3 Tentapub, med liveband.
30 / 4 Vårbal, Till minne av den ärorika revolutionen.
6 / 5 Omtentapub
v 22 Avslutningsfest

Dessutom vill vi rekommendera QMISK's Coctailpub 24 /2
Kista och Berzelii-dagarna på Kemi i mars.
För att få reda på andra fester på universitet i
Sthlm, kolla i in PR-tavlan.
Välkommen önskar ProgramRådet
Diana och Åke: pre@e.kth . se
Hela PR: pre-alla@e.kth. se

I am bat a fool
Paul R

11
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Lussepre
Som Lucia och Jul, fast innan

D

ET

VA R

DEN

4:E

december. Snö, ja,
men inte vilken snö
som helst, blöt snö. Nu snackar
jag inte kramsnö utan sånhär
som blir vatten när man tar på
den eller trampar i den. Nåja, till
kvällen hade den ju faktiskt fru
sit till is! Frågan är om det är
bättre.
En värme som bara en propp
full tolvan kan åstadkomma
slog emot de festsugna när dör
ren öppnades. Jag är rätt glad att
jag slängde glasögonen för 10 år
sedan, åtminstone just då, imm
varning. En kopp glögg och en
lussebulle fick man i näven sam
tidigt som den anbefallda jul
klappen (eller lusseklappen)
förpassades ner i tomtens säck.

Var är ettan?

En ansenlig mängd teknologer
hade mött upp i tolvan, de allra
flesta känner man igen sedan
tidigare, andra var nya, som tur
är, lite föryngring är ju aldrig fel.
Det var alldeles för få ettor där
enligt min mening.

Underhållning

Under sittningen fick vi njuta av
ett par uppträdanden. Vitt brus
inledde med att förevisa hur

12
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skönsång kan låta. Jag tycker att
det är fegt att ha en körledare
med sig som vet vad man har
en stämgaffel till, och dessutom
kan använda den. Kårspexet
hade vänligheten att titta förbi
efter den sista föreställningen av
" Alaska" den här gången, de
kommer dock tillbaka i vår. Kår
spexets gyckel är alltid väl
komna och genomrepade.
På tal om genomrepade. Det
var ett uppträdande mellan vitt
brus och kårspexet. B-Song var
ju där, och gyckel är ju kul.
Där JAG stod lät det bra i alla
fall! Även PR spände stämban
den och visade att de in bara kan
laga mat och stå i baren, sång är
de ena baddare på.
Men det slutade ju inte där.
Sektionens nyvalda sångfåglar
valde att göra sitt första framträ
dande på lussepre, som sagt
gyckel är kul.

Mat

Middagen bestod som traditio
nen kräver (?) av julbord. Antag
ligen ett av de första man råkar
ut för. Jag valde denna gång att
placera mig vid baren. Förra året
satt jag vid fönstren och fick ta
mat sist. I år var ordningen
givetvis den omvända och föns
terraden fick mat först. Undrar
om mittenraden är en vinnare
nästa år?
Varje fest med självaktning
bör ju ha en frequensnormal, så
även lussepre. Sebastian Tar
kowski var ju kgl frequensnor
mal så han axlade manteln och
höll hov som vanligt. Inte
många klarar av att leda sång
från matkön, så gissa om det
sjöngs.
Efter sittningen var det lång
dans genom tolvan, förbi stöte
pelaren där Måns stod. Ut
genom dörren, förbi borggår-

den, upp till fysiks borggård,
nerför trappan och bort förbi
Drottning Kristina, nerför den
trappan, där var det ju inge halt,
och fram till julgranen utanför
kårhuset. Där dansades det runt
granen på klassiskt maner.
I år var det inte någon som
stod och fotograferade eller fil
made som förra året. Dock såg
jag något i tolvan dagen efter
om att dansen sänts direkt i
radio, hur kul låter det? Jag har
ju hört talas om "I afton dans"
men detta är väl lite väl Bosse
Larsson. Inget fel i Bosse Lars
son i och för sig.
PR hade även förflyttat jul
klapparna dit så där var det jul
klappsutdelning, till en dels
lycka och andras lite mindre
lycka. Av någon outgrundlig
anledning låg det frikort som
Magnus Grönkvist låtit trycka
kvar under granen. Att kunna
hindra en bild från tidningen
låter som en toppenpresent för
en del!
Att natten fortsatte i tolvan är
antagligen inget jag behöver
informera om, men det gör jag
ändå.

Efterkör

Efterkör på vanligt vis i tolvan.
Där man kunde förfriska sig ur
två olika barer eller bara dansa
bort oönskade kalorier som man
intagit under middagen.
Det var fullt möjligt att kom
binera de båda aktiviteterna,
dock kan det vara svårt att
dricka samtidigt som man dan
sar ibland. För de som tyckte att
det hade dansats färdigt gick det
ju som vanligt att stilla konver
sera, eller något, i Vextrummet.
Som sagt, jag behövde inte infor
mera, men jag ville.
Rickard

Vart är mobilen
på väg ?
"Windows CE har utjYrt en fYrbjuden YtgYrd. Tryck Yes fYr att
starta om mobiltelefonen! "

••

O

NSKETÄNKANDE?

Nej, snarare ett troligt
scenario. Nu när
Ericsson har allierat sig med
Microsoft kan man genast se en
uppsjö olika fördelar.

Lysande utsikter

.I

Konventionella telefoner kom
mer att dö ut, och mobilen skall
integreras med datorn, lyder
Ericssons nya strategi. Äntligen
kommer man att kunna ren
skriva labbrapporter på bussen!
Gamla skröpliga tanter, som
blockerar utgångar på morgon
tåget, kommer äntligen att
kunna skrämmas iväg med nya
ringsignaler, som förutom pace
makrar även slår ut deras hörap
parater. Livet blir enkelt som
aldrig förr.
Samtidigt får mobiltelefonnä
ringen ett nytt uppsving. Micro
softs operativsystem kräver som
bekant allt nyare hårdvara, så
efter ett tag kommer vi att upp
leva vår nyinköpta nalle som ett
segt och kraschbenäget mons
ter. Alltså blir vi tvungna att
köpa en ny telefon unge
fär vartannat år, eftersom
Microsofts nya operativ
system brukar medföra
nya dataformat, som inte är
bakåtkompatibla. På det sät
tet får staten ett välbehövligt
tillskott av pengar.
Tvärtemot alla förväntningar
kommer de nya nallarna att
medföra ökat resande. När
mobilen pajar går det nämligen
inte att ringa supporten, så
man blir tvungen att åka till
stan och manuellt ställa sig

i en milslång kö. Trafikproblem
lär då knappast bli bättre i fram
tiden, men samtidigt kommer
vi att se fler fotgängare på Sveri
ges gator. Folkhälsan kommer i
så fall att förbättras dramatiskt.
Med hjälp av Microsofts ope
rativsystem kommer mobiltele
foner att bli smarta. Mycket
smarta. När man konstruerar
programvaror tycks man utgå
ifrån den gamla sanningen "Att
fela är mänskligt". Redan i dag
kan Windows 95 förvandla en
dum burk till en högst mänsklig
varelse med avseende på antalet
misstag, som begås inom en kort
tidsperiod. Om trenden fortsät
ter kommer vi inom en snar
framtid att få högre stående livs
former till datorer, som blir lika
oberäkneliga som SMHis väder
prognoser.

Windows är levande? !

Stopp där ett tag. Vad händer
om våra intelligenta mobilvän
ner får för sig att ta över vår civi
lisation? Det kommer att bli
ganska enkelt eftersom datorer
redan idag kontrollerar huvud
delen av samhällets funktioner. I
framtiden kommer övertagan
det att bli ännu enklare.
Allt motstånd kommer att
vara lönlöst. Redan idag är det
nästan omöjligt att få bort Win
dows från datorn. Under de söta
ikonerna döljer det sig nämligen
en mycket livskraftig organism.
De som har försökt formatera
hårddisken på sin PC vet att det
inte går att göra detta under
nyare Windowsversioner. Skri
ver man "format" vid DOS-

prompten får man först
besvara lite frågor där
Windows snällt ber om att låta
bli. När det inte hjälper tar Win
dows till drastiska metoder. Det
intelligenta systemet vägrar att
förgöra sig själv och skriver ut
ett uppkäftigt meddelande i stil
med "Can't reformat active
drive. Operating system detec
ted".
Det kan bli direkt livsfarligt
att försöka ta kål på en framtida
Windowsversion, som har sugit
sig fast vid mobilen. "Mordför
söket'' kan nämligen utlösa en
kedjereaktion hos andra mobil
telefoner, som ju kommer att
vara sammankopplade i ett nät
verk. I deras ögon blir männis
kan då ett potentiellt hot, som
måste undanröjas.

Teknologer i fara

Redan idag svävar ingenjörer på
Microsoft och Ericsson i stor
fara. I ett sista desperat försök
kommer man nämligen att
skicka en terminator från framti
den tillbaka till vår tid. Hans
uppgift blir att eliminera folk,
som håller på att uppfinna de
nya datorsystemen. Eftersom
modern forskning bedrivs i pro
jektform där hundratals männis
kor kan vara inblandade löper
dessa en stor risk att dö i förtid.
Trots uppenbara fördelar är
det alltså långt ifrån säkert att
den nya alliansen är till godo för
mänskligheten. Se upp, för snart
kan din nya nalle bli en jätte
bamsing till björn!

Sergej

Foto: Magnus Grönkvist
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Biljardbord och konsten att snabbt inse trycket
från ett sådant bord mot en stentrappa.
ANSKE

HAR

FLERA

av er sett att det för till
fället står två stycken
biljardbord i tolvan. Det äldre
bordet, som har spridit sin
glädje och tillåtit oss att bedriva
aktiv studieflykt under tentape
rioder och vanliga veckor, skall
nu återtas av Kåren.

Tid att hämta bord

Nåväl, nog för att detta bord
skulle ha varit hämtat för ett
halvår sedan, men, men det tar
väl lite tid att flytta ett biljard
bord, eller? Enligt oss skulle vi
nog vilja säga att det går nog på
en dag eller i vårt fall två dagar.
Det nya bordet hittades av
nuvarande tolvC i form av en
annons i någon tidning. Vi
bestämde att det nog var värt att
titta på detta bord då priset inte
var alltför högt. Sagt och gjort,
TolvC-Fredrik och jag överta
lade FoF-David och Kassör
Tobbe att hjälpa ossaatt hämta
detta bord. Väl på plats började
vi undersöka det faktiskt väldigt
snygga bordet. Vi kom fram till
att vi inte kunde bära ut det
direkt som det var, så det var
alltså bara till att montera ner
det i delar.

Stor och tung skiva

Den största delen var sjävla
bordsskivan med ramen som
den var fäst i. Det visade sig att
de tre stenplattorna som utgör
bordsskivan inte gick att mon
tera ner utan att paja bordet.
Hmmm, vi måste således för
flytta hela denna klump, 1.28 x
2.någonting meter, upp för en
kort källartrappa med cirka fem
centimeter marginal i
taket. Vi gjorde ett
provlyft och det
var knappt att vi

fyra enormt ståtliga och starka
gossar orkade lyfta denna
koloss. Mamman som ägde bor
det var oss behjälplig med att
knuffa samt slänga ut filtar i
trappan för att skydda trappan
och minska friktionen vid
uppuffandet. Så tog vi ett trapp
steg i taget under mycket stånk
och stön.

Marginaler?

Väl uppe fick vi göra en manö
ver in i vardagsrummet för att
sedan stanna till ett tag ute på
stentrappan. Här började vi
också ta ett trappsteg i taget,
men vid det tredje steget fick
Fredrik för sig att han ville kolla
hur de mekaniska lagarna fung
erar mellan ett biljardbord och
en stentrappa, dessutom ville
han göra ett empiriskt försök
med sin hand, men fegade ur
och provade endast med ett
finger, emellan bordet och trap
pan. Det hela slutade med att
Fredrik hoppade lite på trappan
och vi skrek åt honom att kyla
fingret. Jag gick in för att kolla
hur det gått medan David själv
stod och balanserade detta bord
som går i 200 Kg + klassen.
Fredrik stod och sköljde fingret,
visade mig att man kunde lyfta
på nageln och se hur hans ben
såg ut. Plötsligt blev han lite
blek om nosen.

Elektroambulansen

Vi slängde in honom i elektro
bussen körde iväg i mycket
högre fart än tillåtet. Jag körde
och plockade tre farthinder i
lagom fart, allt är relativt, men
det mittersta bumpade vi över i
cirka 60 km /h medan Fredrik
låg bak i bussen med högläge på
hand och ben. Väl framme vid
Sankt Görans sjukhus körde vi i

hög fart in i akutmottagningen
och David och Tobbe sprang in
med Fredrik medan jag parke
rade bussen. När jag kom in låg
Fredrik blek på en brits och det
var till att vänta en timme på att
en läkare dök upp. Han som dök
upp gjorde det med ett stort
smajl på läpparna undrandes
utifrån remissen hur man får ett
biljardbord på fingret.

En nagel mindre

Tillsammans med en syster för
sökte han att stoppa tillbaka
Fredriks nagel, men gav upp
och sydde ihop fingret utan
nageln, varefter han skickades
iväg på röntgen. Tillbaka från
denna kom så en AT-läkare och
frågade om det var vi som var
biljardkillarna, ja svarade vi.
Han ville gärna se hur grab
barna som bollar med biljard
bord ser ut, de borde vara rätt
biffiga, men han ansåg att vi såg
normala ut. Enligt plåtarna var
det en liten fraktur på yttersta
delen av fingret, men i övrigt
såg det bra ut. Efter att ha till
bringat tre timmar på sjukhuset
skjutsade jag så hem allihopa
och dagen efter hämtade vi så
bordet. Denna gång var vi
betydligt fler och hyrde dess
utom en sjysst skåpbil.

Tack

Fredrik och jag vill tacka alla
som på något sätt hjälpt till att
ordna bordet på plats, speciellt
tack till Tobbe och David som la
ner mer än bara tid på detta
arbete. Äntligen har så tolvan ett
eget biljardbord så vi aktivt även
i fortsättningen kan fly våra stu
dier.
Uffe Kalla
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Fuskare är vi alla

I I I

Det verkar som att fusk håller på att bli alltmer accepterat av
studenter runtom i världen. Hur stort är problemet egentligen?
Emissionen har granskat läget vid svenska högskolor.

E

E N omfattande
enkätundersökning
har i snitt 89 procent
.
av alla högskolestuderande iiU
fuskat åtminstone en gång. Om
man därtill lägger studenter,
som valde att inte bekänna sina
synder blir talet farligt nära 100
procent.
Undersökningen
genomfördes under 1993 vid 10
olika universitet i USA och
startade ett enormt medieupp
båd. Stora rubriker i stil med
"The
cheat
generation"
prydde tidningarnas fram
sidor. Ytterligare studier
genomfördes, och ame
rikaner häpnade av pro
blemets omfattning. __
En elev från Atlanta sam
manfattade nyligen
NLIGT

Fuskfakta
• Teknologer och ekono
mistudenter fuskar mest.
• För 30 år sedan var det
mest män som fuskade.
Idag fuskar kvinnor lika
mycket.
• De flesta högskolestu
derande som fuskar gör
det mycket sällan, detta
endast när de inte ser
någon annan utväg.
• Fusk ökar på grund av
höga förväntningar från
föräldrarnas och i vissa
fa11 föreläsares sida.
• 20 procent av de som
fuskar gör det regelbun
det, antingen för att spara
tid eller för utmaningens
skull.

Källa: Ball State University
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det hela med
uttrycket "If you
cheat,
don't
you' re
abnormal."

Ny teknologi

Nu kan man
fråga sig: "Vad
har
jänkarna
med
att
oss
göra?" Tja, vi
verkar ju vara
förtjusta i att
härma den ame
rikanska livssti
len. De flesta
nya trender kom
mer från USA,
både på gott och
ont, så att vid
sidan om det
meningslösa
filmvåldet får vi
även
sådana
negativa bieffek-

NA

Inga problem. Saj
ter som skolarbe

ten.com, skolweb.nu

och deras engelska
motsvarigheter

schoolsucks.com
och quitschool.com
\ erbjuder hundra
' tals färdiga arbeten. I ysA . har
/ man gatt annu
längre. Där kan
man för några få
dollar köpa "pro
fessionella" skol
skrivna
av
forskare
(åtminstone
enligt mark
nadsföringen). Detta har
blivit en snabbt
växande
LUFTT/LLFÖttSH N 1/LL
bransch, som tydter som HÖ6R.A
HJÄR.N H A LVAN. ligen lönar sig väl.
ökat fuskande. På Stockholmsuniversi Frustration
tetet till exempel varnas eller Det finns dock även andra orsa
avstängs idag dubbelt så många ker till det ökade fusket. Studen
studenter som på 80-talet på ter vid högskolor ställs inför
grund av fusk (bland dessa avsevärt högre krav än på gym
dominerar märkligt nog juridik nasiet, vilket leder till allt större
studerande).
frustration i takt med att grund
Fusk har förmodligen funnits utbildningen försämras. De
lika länge som skolväsendet. På som fick toppbetyg på gymna
senare tid har man dock obser siet blir inte nödvändigtvis god
verat en klar ökning av fiffel. Till kända på högskoletentorna.
en viss del beror det säkert på Inte sällan tar nyblivna studen
den nya tekniken, som erbjuder ter till drastiska metoder som
alltmer förfinade fuskmetoder. fusk för att bibehålla sin tätposi
Om man förr lyckades komma tion och inte sjunka i andras
över facit till en tenta kunde i ögon.
värsta fall en hel skola påverkas.
Med hjälp av Internet kan prov Brott och straff
idag spridas runt hela Sverige Vad kan man göra för att stävja
på några få timmar, vilket gym "brottsligheten"? En del före
nasieelever också har gjort med slår hårdare straff och bättre
stor framgång. Behöver du en bevakning. På Umeå universitet
uppsats eller ett specialarbete? har man t ex installerat larm på
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toaletterna vid skrivningssalar.
Larmet går så fort någon slår på
en mobiltelefon, och konsekven
sen kan bli avstängning i upp till
sex månader.
I USA ligger man som vanligt
före med en uppsjö olika straff.
Detta har dock varit långt ifrån
problemfritt. Om man i Sverige
blir avstängd från skolan går
man hem och gråter. Blir man
avstängd i USA gråter man i
stället ut hos sin advokat. Blotta
hotet om stämning har skrämt
en hel del amerikanska rektorer
till att inte vidta några åtgärder
mot fuskare.

Legalisera fusk

Det finns även ett annat alterna
tiv för att stävja fusket, men av
någon anledning brukar man
inte prata om det. Vad sägs om
att helt enkelt tillåta fusklappar?
Idag bygger hela skolsystemet
på att man ska minnas en massa
olika saker. Det är visserligen
bra om man gör så, men är det
verkligen nödvändigt? I verk
liga livet har man ju böcker till
sin hjälp, det finns knappast
någon ingenjör, som löser sina
problem inlåst
ett kallt

rum med papper och penna som
enda hjälpmedel. Det viktiga är
att förstå, utan förståelse blir
böcker och formelsamlingar vär
delösa.

Att fuska eller inte fuska

Kommer fusktrenden att fort
sätta öka? Som det ser ut nu, ja.
Problemet är mycket stort på
kontinenten, och hittills har man
inte lyckats få bukt på det, sna
rare tvärtom. Sverige är dock
mindre berört av detta på grund
av relativt lugnt utbildnings
tempo och slappa attityder. Här
är det till skillnad mot de flesta
andra länder inte så farligt att
missa ett par tentor. För många
studenter runtom i världen kan
till och med en trea innebära
katastrof, eftersom de då riske
rar att bli av med studiemedel.
Fusket blir då nödvändigt för att
kunna hålla sig kvar i systemet.
Tiderna håller dock på att för
ändras. KTHs internationella
miljö är som skapad för effektivt
utbyte av erfarenheter, även när
det gäller revolutionerande
fuskmetoder. Vem vet, kanske
får vi helt annorlunda fuskvanor
om tio år då Sverige äntligen
kommer att fullborda sin
integration med Europa.
Sergej
Foto: Magnus
Grönkvist

Mörkertalet stort

I Sverige rör det sig än så
länge om ett tiotal avslöjade
fall av fusk per högskola och
år, men hur lätt I svårt är det
egentligen att bli avslöjad?
För att ta reda på det har vi
genomfört ett experiment här
på KTH (dock utan minsta
anspråk på att vara exakt
eller vetenskapligt). Vi hade
helt enkelt valt ut två frivil
liga, som under två tentor i
rad skulle ta med sig fusklap
par med irrelevanta formler.
Fusklapparna var 75x75 mm

stora och gjorda av gula
kom-ihåg blad. Ena tentan
hölls i Sing-Sing, och den
andra i Q-huset. Cirka varje
halvtimme under tentorna
hade försökspersonerna tittat
på fusklapparna i minst tio
sekunder och låtsats skriva
av någonting därifrån. Precis
som väntat hade ingen lagt
märke till detta. Rent teore
tiskt kan mörkertalet när det
gäller tentafusk alltså vara
stort.

Hög ambition ger panik
Hur ser en typisk fuskande student
ut? Man har genomfört en under
sökning där studenter delades upp i
två grupper, grupp A och grupp B.
Studenter i grupp A bestod av mål
inriktade tävlingsmänniskor med
. bra betyg, medan grupp B kunde
definieras som en typisk Ture Tek
nolog, som tog det lugnare med stu
Dessutom
dierna.
fuskade
studenter i grupp B i vanliga fall
oftare än andra.
De båda grupperna fick sedan
skriva ett test, som gick ut på att
inom 30 sekunder bilda ord av ett
antal bokstäver. Innan testets början
sa man till studenterna att genom
snittet låg på 26,5 ord, medan det
verkliga talet var 13. Därefter såg
man att hela 84 procent av studen
ter i den högpresterande A-gruppen
greps av panik och började fuska
(med fantastiska resultat som följd),
medan B-laget tog det lugnt och
presterade det vanliga genomsnittet
- på ett helt "lagligt" sätt. Man drog
då slutsatsen att toppstudenter bru
kar vara välförberedda och inte
behöver fuska, men att de i stres
sande situationer är mycket mer
fuskbenägna än andra.
Andra undersökningar har bekräf
tat detta. Man upptäckte dessutom
att medelmåttor är de som fuskar
mest sällan. Övriga befinner sig
alltså i riskzonen.
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Bad guys have all the fun . . .

H

tig teknik, v arför vinner de ald Rätt
rig?" Jo, det beror på att de inte Rätt sätt är att säga "Skriv på för
har några civilingenjörer. Som Mörkret så ska du få så mycket
v ar och en v et är det omöjligt att kaffe som du orkar dricka." Mot
erövra v ärlden utan civil denna list finns inget försv ar,
ingenjörer. Skulle en civilingen och uppdraget lyckas.
jör ha ritat en dödsstjärna med
På sistone har faktiskt Mörk
ett hål rakt in till reaktorn? Eller rets makter börjat begripa
glömt att installera ett v irus behovet av civilingenjörer, som
skydd på sitt moderskepp? Tror kan hantera all den häftiga tek
inte det, va?
niken som kräv s för världs
Så v arför har inte den Mörka herrav älde. Dessutom vet de
sidan några civilingenjörer? Jo, hur dessa ska snärjas; med för
det beror på att det saknas såtliga löften om kaffe.
grundläggande kunskaper om
Så förr eller senare, när en ung
teknologer, och då speciellt teknolog står inför ett viktigt
angående hur dessa v ärv as: Tek vägval, kommer Mörkrets kraf
nologer kan mutas med kaffe! Av ter att v akna. De kommer att
någon konstig anledning syns observera den unge Osquar,
Hur var det nu?
aldrig den Mörka sidans företrä väga hans hjärta mot sanning
Dock kan det ibland, innan dare drickande kaffe. (Med ens fjäder, mäta hans promille
utgången är säker, råda v iss för- undantag för Dark Helmet i Mr. halt mot Reimersholms Bäsk,
v irring om v ilken sida som är Radar-sketchen, då ...) Det faller samt kolla med O K S om
dem tydligen aldrig Osquar verkligen har Schtil.
god och v ilken som bara låtsas. Frågar man en soldat
in att teknologer stälKaffe
är ler
(eller en politiker, eller en
..
upp på v ad som Och han samlade dem
m o rk t... helst (nåja ...) o m de Om Mörkrets makter finner
terrori...
förlåt,
frihetslovas kaffe.
kämpe) om han är på MörkOsquar användbar kommer de
rets eller Ljusets sida blir sv aret
att börja följa i hans spår för att,
alltid ett rungande "Ljus!" Ingen Exempelvis
när tiden är mogen, tillkännage
tänker på sig själv som ond.
Tag till exempel ett för Mörkret sin existens. En dag kommer
Men är det v erkligen så själv mycket angeläget problem: hur Osquar plötsligt att finna sig på
klart att även v i teknologer hör man omv änder en ung och idea den plats som på hebreiska heter
hemma på den Ljusa sidan? Har listisk Jediriddare till Kraftens Harmageddon, och som på
v i inte när allt kommer omkring Mörka Sida.
svenska heter Elektros Borg
mer gemensamt med Mörkret?
gård.
Bäsk är mörk ... Konglig Kata- Fel
Så känner han en doft av
Fel sätt är att komma med gamla kaffe, och hör en metallisk,
komberna äro mörka ...
Kaffe är mörkt.
slitna klyschor som "Hugg ner v äsande röst som säger "If only
Faktum är att de Onda alltid mig, jag är obev äpnad", "Låt you knew the power of the Dark
har roligare; bättre repliker i fil- hatet strömma genom dig" eller Stuff!" Och han är fast, för kom
mer och häftigare teknik som "Jag ser fram emot att fullborda binationen häftig teknik och gra
dödsstjärnor
(Star
Wars), din träning; snart kommer du tis kaffe kan ingen motstå. Vår
enorma flygande tefat ("V", att kalla mig Herre." Detta leder en gång så idealistiske unge
Independence Day) och ryska ofelbart till att ens trogne hant Osquar har nu börjat vandra på
attackflygplan (vilken b-rulle langare i sv art slängkappa kas Mörkrets stig, från v ilken ingen
tar ner en i ett djupt hål, eller kan vända åter. Young fool.
som helst).
hoppar av till Väst, eller något Only now, at the end, do you
Vänta lite . . .
liknande.
understand ...
N u kanske den v antrogne frågar
Johan Sj
sig; "om nu Mörkret har så häfV Å R v ästerländ
ska kultur genomsy
ras av temat "Gott
mot Ont", "Ljus mot Mörker",
eller kort sagt "Vi (bra! bra!) mot
Dem (fy! huga!)". Och eftersom
man själv alltid är god måste ens
motståndare per definition vara
ondskan personifierad.
Detta förklarar en hel del om
v år historia; alla krig har utkäm
pats mellan "Good Guys" och
"Bad Guys". Slåss man mot
själv a Ondskan är givetvis alla
medel tillåtna, och genom en
lycklig slump har alltid den
genuint goda sidan gått seg
rande ur striden.
LA
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Kåren kan!
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Svenska på Nym ble?

I

Squtt på Nymble - tydligen inte bara arga brittiska punkband!

gjorde två emi
nenta artister varsin spel
ning på Nymble, två
artister ur en genre som vi inte
sett så mycket av på kåren tidi
gare.
Artisterna i fråga var Staffan
Hellstrand och Lars Winner
bäck, två artister från olika gene
rationer som ändå har en hel del
gemensamt.
NOVEMBER

Dimmornas bro
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Staffan Hellstrand är kanske
mest känd för låten
"Lilla Fågel Blå" som
spelades
flitigt
i
radion för ett
antal
år
sedan (1993),
hans
men
musikaliska
verksamhet
innehåller för
stås
även
mycket annat. Det
kanske inte alla
vet är att Hell
strand givit ut
skivor
mer
än
tjugo år,,
först
med
symfoni
rockgrup
pen Dimmornas Bro på 70talet och sedan med rockgrup-
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pen SH! p å 80-talet. Det stora
genombrottet kom inte över en
natt, med andra ord, men hela
tiden har Hellstrand utvecklat
sin musik utan några artistiska
kompromisser.
Undertecknad
har
sett
honom live ett dussintal gånger
genom åren, från akustiska solo
spelningar inför liten publik på
rökiga pubar till framträdanden
på Vattenfestivalen inför större
publik.

Underbarn?

Den här kvällen i november när
han och hans band spelade på
kåren var publikantalet någon
stans mitt emellan dessa två
ytterligheter. Dock inte slutsålt,
trots att senaste albumet
"Underbarn" av kritiker och
andra hyllats som hans bästa
skiva på flera år.
Vi som var där fick i alla fall
uppleva en väldigt bra konsert
med genomgående högklassiga
låtar. Hellstrands kompband
består av bland annat trogne
vapendragaren Fredrik Blank på
gitarr och Hans Östlund från
Nomads, också på gitarr. Bandet
är väldigt samspelt och ener
giskt, utan tvivel det bästa
kompband Hellstrand haft.

Det där som stör

I publiken denna kväll fanns
Lars Winnerbäck, som gjorde sin
spelning på kåren någon vecka
senare. Winnerbäck är 24 år
gammal men har redan hunnit
ge ut fyra CD på lika många år,
med underfundiga texter som
väckt stor uppmärksamhet. Lars
Winnerbäck fick sitt genombrott
med låten "Tvivel" hösten 1998,
en låt som nog de flesta hört vid
det här laget. Spelningen på
kåren var också synnerligen
populär, folk stod nästan på var
andra.

Skurkfest på scen

I somras var Winnerbäck med
på turnen "Bland skurkar, hel
gon och vanligt folk" tillsam
mans med Johan Johansson,
Stefan Sundström, Karin Ren
berg och Kjell Höglund, en turne
som även dokumenterats på
CD.

Tomtar på kåren

Under namnet "Bland skurkar,
tomtar och vanligt folk" gjorde
kvintetten ett extraframträ
dande på kåren precis före jul.
Har jag hört sägas i alla fall.
Den spelningen hade jag och
många med mig ytterst gärna
gått på, om vi bara känt till i för
väg att den skulle äga rum.
Undertecknad känner inte till
hur mycket reklam kåren gjorde
för denna spelning, men det kan
inte ha varit så mycket. . .
E n av emissionens fotografer
lyckades dock av en ren slump
få syn på en affisch nere i Gula
Gången, Slussen, som tjallade
om att Karin Renberg skulle
spela på något ställe som visst
hette "Nymble" . . . Var hade han
hört det förr? Till slut föll myn
tet ner: "Men, det e ju hemma
hos mej!" Därmed kan Emissio
nen presentera fotografier även
från denna spelning!

Text: Stefan
Foto: Joar

Pilotfa l l mot pi rat
kopieri ng ett fiasko
Mp3 har kommit för att stanna. Tillsammans med nya format för
videokomprimering kommer det att revolutionera hela medieindustrin.
Detta har dock medfört en hel del problem.
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v A c K E R aprildag 1770
besökte den 14-årige
Mozart det Sixtinska
kapellet i Rom. Där fick han
höra Allegris Miserere, ett
vokalstycke, som påven hade
copyright på och som inte fick
publiceras. Mozart tyckte förstås
att detta var orättvist. Efter att
ha lyssnat fär
digt på den
mycket kända
långa)
(och
kompositionen
gick han därför
hem och skrev
ner den från
minnet - utan
att göra ett
enda fel. Alle
gris fantastiska
verk blev där
med
allmänt
tillgängligt,
Fakta om MP3
medan Mozart
fick ännu mera
Sverige har flest olagrespekt
och
liga mp3-sidor i värlberömmelse.
den.
Om Mozart
Att lägga ut en uppupprepade
sin
hovsrättsskyddad mp3bedrift
idag
fil på nätet kan ge böter
skulle han risoch upp till två års
kera
att tillDetsamma
fängelse.
bringa
upp till
gäller om man laddar
två
år
på
en sluhem filen från Internet.
ten
ungdomsDet hjälper inte att plaanstalt
för
cera hemsidan med
intrång
uppi
mp3-filer på en server i
hovsrätten.
ett annat land. Svensk
Skivbolagen
lag gäller så länge
skulle
även
är
hemsidesägaren
yrka
på
medborgare
svensk
enorma
skadeeller är bosatt i Sverige.
stånd för att
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statuera
exempel.
Mozarts mot
hela
musikbranschen.
hemsida där han publicerade Detta postulat antog man för
musikverket
i
mp3-format tre-fyra år sedan och har sedan
skulle brutalt stängas.
dess drivit en stenhård linje mot
I ren protest skulle under- allt vad mp3 heter - dock med
groundrörelsen lägga upp mp3- föga framgång. Till att börja med
filen på ett tiotal identiska hems- försökte man förbjuda mp3-for
idor under slagordet "informa- matet som sådant. När det inte
tion wants to be free", vilket gick angrep man i stället de pro
naturligtvis skulle reta skivbola- grammerare, som skrev proför
mp3gram
gen ännu mer. I Rapports
direktsändning skulle vi
uppspelning.
Man
stämde ett flertal förestrax efteråt kunna se en
gråtande Mozart svära att ,::_����) tag,
bland
annat
Nullsoft, företaget
aldrig, aldrig mer syssla
bakom det popumed musik. Reslära programmet
ten av sitt liv
Winamp. Fiaskot
skulle den förbittrade yngvar totalt. Efter att
ha förlorat ytterlilingen
ägna
gare
fall där man
sig åt elkretsstämde
tillverkare av
studier.
bärbara mp3-spelare
Kriget har börjat
gav man upp. Nu sat
sar man i stället på att
Liknande
scenarion
få bort alla de tusentals hem
utspelar sig just nu över
hela Sverige. Idag behöver man sidor, som har med olicensierad
inte vara Mozart för att kunna musik att göra. Det uppmärk
massprida ett musikstycke. Det sammade fallet i Göta hovrätt är
räcker med en vanlig dator och därför extremt viktigt för
Internetanslutning. Tack vare branschorganisationerna.
detta har tiotusentals låtar gjorts Skulle de misslyckas får de inte
allmänt tillgängliga, och det längre någon att åtala - utom
tycker branschorganisationerna möjligen miljontals hemanvän
naturligtvis inte om. Just nu är dare, något som man knappast
de på krigsstigen. På ett och ett har resurser för. Än ser det dock
halvt år har de lyckats stänga mörkt ut.
cirka 1000 svenska mp3-hems
idor och anmäla ett 15-tal perso Nytt fiasko?
Den 17-årige killen från Falkö
ner för brott mot lagen.
ping riskerar miljonskadestånd
Få framgångar
för att ha gjort en hemsida där
Enligt upphovsrättsorganisatio han la in länkar till mp3-filer ute
nerna är mp3 ett allvarligt hot på nätet. Han friades visserli-
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gen, men skivbolagen kommer
sannolikt att överklaga. Enligt
deras mening är det straffbart
att ens länka till olaglig musik
eftersom man då medverkar till
brott.

Skivbolag enda förlorare

Än så länge verkar de stora skiv
bolagen vara de största, men
också i stort sett enda förlorarna.
Allt fler artister börjar använda
Internet för distribution och
marknadsföring av låtarna. "Det
känns mycket bättre att fans lad
dar ner albumet gratis från vår
hemsida än att skivbolaget
trycker upp 10 000 exemplar och
ger dem gratis till DJ-er", sade
Chuck D, frontmannen i hip
hopgruppen Public Enemy, när
gruppen bröt med sitt skivbolag
och la ut sina låtar på nätet. Ett
flertal artister, allt från riktigt
kända som Beastie Boys till
obskyra satanistband har följt i
deras fotspår. Flera genomförda
undersökningar pekar på att för
säljningen av CD-skivor faktiskt
har ökat tack vare nätet. "Folk
laddar ner smakprov och vill
sedan ha skivan", säger Helen
McLaughlin, VD för skivbola
get V2 Records.

Ibland går det snett

Ibland får dock piratkopie
ringen alltför stora proportioner
och ställer till med omfattande
problem. Till exempel har de
ryska piratkopiorna i stort sett
tagit över marknaden i vissa
delar av Finland och gjort det
svårt för finska artister att eta
blera sig. Som bieffekt har detta
även medfört ökad popularitet
av ryska popartister bland unga
finländare.

Bra med piratkopiering?

Så länge piratkopieringen är
begränsad kan man dock säga
att den gynnar både konsumen
ter och artister. Konsumenterna
får kraftigt reducerade priser,
medan artister som introducerar
sig på Internet blir kända långt
utanför det egna landet - utan
att spendera ett enda öre på

reklam. VDn för portalen
mp3.com, känd för sina drastiska
uttalanden, har uttryckt det hela
som att "artisterna behöver
skyddas,
men
inte
från
köparna. De behöver skyddas
från skivbolagen" .

Nya lösningar

På sistone har det dykt upp en
del nya skivbolag, som aktivt
använder den nya tekniken. Det
mest nydanande är nog det
amerikanska Platinum. Bolaget
håller just på att lägga ut hela
sitt utbud (ca 15 000 titlar) på
nätet för fri nedladdning. Man
räknar med att täcka kostna
derna med hjälp av reklamen,
som finns på webbplatsen.
De traditionella skivbolagen
lever dock fortfarande i bästa
välmåga. Även de börjar nu inse
mp3-formatets betydelse. Deras
vision av framtiden är nya typer
av skivaffärer där man tankar
ner låtar i sin fickdator för att
provlyssna i några dagar. Sedan
kan man betala för de låtar, som
man vill ha, medan resten auto
matiskt raderas. För att genom
föra detta försöker de nu
åstadkomma ett säkert musik
format, något som man gång på
gång har misslyckas med dels
på grund av motsättningar mel
lan mjukvaruutvecklarna, och
dels eftersom krypteringen
genast blir knäckt av hackers.
Den kampen lovar att bli lång
och segsliten, medan vi kan se
fram emot lägre priser och mera
lättillgänglig musik.

Sergej
Foto: Rickard Nordström
& Anders Hägglund

Nya produkter

Trots det kompakta motståndet från musik
branschen har bärbara mp3-spelare börjat
slå igenom på allvar. I genomsnitt klarar
dessa att lagra drygt en timme musik, men
detta håller på att förändras. Med nya
instickskort kan kapaciteten göras mycket
större.
Förutom vanliga mp3-spelare har det börjat
komma lite mer udda Erodukter. Casio har
till exempel valt att satsa på ett mp3-arrn
bandsur, som kan lagra 33 minuter musik.
Även Nintendo har fått ögonen. for det nya
musikformatet. Deras Gameboy stöder
n.urnera rnp3 och kan vid behov omvandlas
till en mp3-spelare.

Norrmän på gång

I Norge håller piratkopieringen på att blil ett
problem. Enligt en nyligen genomförd
undersökning har en halv miljon norrmän
någon gång laddat hem mp3-filer. Majorite
ten hade dessutom gjort detta under den
senaste månaden. I stort sett ingen hade
betalat för låtarna.
Samtidigt pekar allting på att försäljningen
av singlar går stadigt ner. Under förra året
rasade försäljningen med hela 12 procent.
Branschorganisationerna tror att mp3 är
boven i dramat.
Källa: 1Tavisen
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Emissionen konstiga? Nä, dom är väl som folk är mest . . .
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H Ä N D E S I G en
gång för inte så
länge sedan att en
liten teknolog vid namn Osquar
började på teknis. De andra tek
nologerna märkte snart att
Osquar inte var som andra.
Bland det första
Osquar gjorde var
nämligen att gå
med i Emissionen.
syntes
Sedan
Osquar mest till sit
tande i Emissio
nens mörkrum. Om
man frågade honom
vad han gjorde så
svarade han helt
försiktigt att han
bara luktade lite på
framkallningsväts
korna och hade det
bra.
När de andra tek
nologerna satt och slet med
komplicerade integraler och
omöjliga inversa funktioner syn
tes Osquar på sin höjd komma
ur mörkrummets dunkel för att
handla en kleggboll. Detta
gjorde naturligtvis Osquars mor
en smula orolig; och hon frågade
honom - "Men Osquar, varför
sitter inte du och deriverar och
integrerar som alla de andra
små teknologerna?". Osquar
svarade då mycket försiktigt "Nej, mor jag är mycket lyckli
gare här i mitt mörkrum där jag
kan sitta och lukta på framkall
ningsvätskorna. Det är så lugnt
och fridfullt här". Detta förstod
Osquars mor, som var en
mycket förstående mor (fast hon
var en humanist).
Hur det nu var så gick tiden
och Osquar började, sitt studie
intresse till trots, att verka intel
ligentare och intelligentare.
Detta var inte något som han
kunde göra något åt, men ärligt
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talat så tyckte han inte att det
gjorde något heller. Han satt
ändå så lugnt och fridfullt och
luktade på sina framkallnings
vätskor. Men som åren passe
rade verkade Osquar bara
smartare och smartare. Till slut

verkade han jätteintelligent och
jättesmart .
Så en dag hände det sig så att
det kom fyra ABB-män ända
från Västerås till teknis. De
skulle välja ut den smartaste och
intelligentaste av alla teknolo
ger. Denne skulle få följa med
till det jättestora templet i Väs
terås för att vara med om som
marens mest avancerade ABB
projekt. Alla de andra teknolo
gerna hade förberett sig i måna
der. Den enda som inte brydde
sig var Osquar - han var ju inte
intresserad av att arbeta, varken
i Västerås eller någon annan
stans. När ABB-männen kom för
att välja en teknolog satt alla de
andra teknologerna och derive
rade så pappret glödde, integre
rade tills det inte fanns några
pennor kvar och simulerade
komplexa förlopp tills Matlab
kved om nåd. Intet tycktes dock
imponera på de fyra utsända, de

rynkade mest på näsan åt den
dåliga luften i datasalarna.
Nu kom det sig dock så olyck
ligt att Osquar hade en aning
tidigare på sin väg till mörkrum
met passerat kårhuset och
bestämt sig för att gå in och ta en
lättöl. Detta chockerade bar
tendern otroligt - han hade ald
rig hört talas om en teknolog
som drack lättöl utan bäsk i.
Bartendern blev så till den
milda grad förvirrad att han
råkade ge Osquar en kvarbli
ven och vid det här laget rejält
;.. överjäst starköl från den allra
första kårhusinvigningen istäl
let. Ölen gick hårt åt stackars
Osquars
kemikaliedomnade
hjärna. När han kom upp till Q
huset insåg Osquar att han i
fyllan totalt glömt bort var det
älskade mörkrummet låg. Han
tog sig då för att göra det som
hans ölförmörkade sinne ansåg
vara det enda rätta, nämligen att
räkna ut var mörkrummet var.
Sagt och gjort kastade han sig på
en ledig soffa och började räkna
på allt i pappersväg. Han räk
nade och räknade, ja han var
desperat att hitta sitt mörkrum.
Många olika metoder och för
bluffande varianter på både
Fouriertransformer och Laplace
transformationer gick åt innan
han nyktrade tillräckligt mycket
för att kunna klura ut var mörk
rummet låg.
Det sorgliga var nu att ABB
männen fick syn på Osquars
intensiva beräknande när de för
en stund tittade ut ur datasal
arna för att få lite luft. De blev
helt sålda! De hade aldrig sett
någon som såg så smart ut och
samtidigt räknade så otroligt
motiverat. De ropade "Honom
ska vi ha!", "Teknologen är vår
typ!" och "Derivera mera!". Där
med var saken bestämd och
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inget de andra teknologerna
gjorde kunde få dem att ändra
sig - Osquar var den utvalde.
Så kom dagen då Osquar
skulle föras till det stora templet
i Västerås för att få arbeta med
det senaste jättesvåra ABB-pro
jektet. Osquar hämtades direkt
från mörkrummet i en fin vit
vagn som det stog ABB på sidan
av. Väl framme vid det stora
templet fick han träffa alla de
stolta männen som skulle hjälpa
honom i hans svåra arbete. Först
var det städarna som skulle
hålla hans fina arbetskub ren.
Sedan var det datorsupportens
hjälpreda som skulle komma
och trycka på reset när hans
dator hängde sig. Sedan dators
upporten själv, som skulle se till
att hans dator fungerade när
den inte hängt sig. Osquars per
sonliga arkivnisse, som skulle
förse honom med komplicerade
tekniska dokument var också
där. Stoltast av dem alla var
dock Osquars chef, som skulle
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reta Osquar med onödigt arbete
och se till att han arbetade över
ordentligt.
Osquar tittade försynt på dem
alla och satte sig sedan försiktigt
bakom sitt lilla skrivbord i sin
lilla arbetskub. Alla Osquars
medarbetare var nöjda. Osquars
chef var jättenöjd, äntligen
skulle han få visa villken duktig
och uthållig chef han var. Men
Osquar ville ju inte arbeta, han
ville ju bara ta det lugnt och
lukta lite på sina framkallnings
vätskor. Han satt helt försiktigt
bakom sitt lilla skrivbord och
vände lite på musmattan.
Städaren vart sur eftersom
han inte fick något att städa.
Datorsupportens hjälpreda vart
arg eftersom Osquars dator ald
rig behövde resettas. Dators
upporten vart jättearg eftersom
Osquars dator inte behövde
odrnas. Osquars arkivnisse blev
ännu argare eftersom Osquar
inte behövde ett enda dokument
ur arkivet.

Men argast av dem alla blev
Osquars chef. Han svor och
spottade, han slet sitt strutfor
miga hår, ja han var aldeles
ursinnig. "Derivera något! Inte
grera nån! GÖR något!" Skrek
han. Han hoppade uppochned
och slet sin armanikostym. Men
Osquar satt bara så lugnt och
luktade lite på en filmburk som
han hade hittat i en låda. Till slut
insåg ABB männen att de hade
gjort ett misstag. Det fanns helt
enkelt inget annat att göra än att
skicka Osquar tillbaka till teknis
eftersom han vägrade att göra
någon nytta.
Osquar saknade inte gla
mouren på ABB utan var bara
glad att få återse sitt kära mörk
rum. Där sitter han fortfarande
helt lycklig och luktar på sina
framkallningsvätskor.
Och så vitt jag vet har han inte
klarat en enda tenta än.
Anders
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Guinness gåta löst

Många Guinnessdrickare har lagt märke till att bubblorna i ett glas
Guinness tycks åka nedåt istället för uppåt. Australiensiska fors
kare har studerat fenomenet med hjälp av datormodeller.
De flesta bubblorna går faktiskt uppåt och skapar ett uppåtgå
ende flöde av öl. När vätskan når ytan har den ingenstans att ta
vägen så den blir tvungen att gå tillbaka ner längs kanten av glaset
och då följer mindre bubblor med.

Var är Peter?
Peter Edhäll, känd från "Peter
provar" befinner sig för tillfället
i franska alperna och provar
skidbackar.
Han återkommer i senare
nummer.

Källa: Yahoo News
http: I I www.fluent.com I news I pressrel I guinness I tsldOOl.htm
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Kalendarium på Kåren

Nästan varje vardag är det varje
dagspub till 23.

Februari

Lör 5. . . . . . . Kongligt Gay
Fre 11 . . . . . . Tema: Åttiotal
Lör 12 . . . . Studentradiofest
Fre 25 . . . . . . . . . . . . . Rekyl
Lör 26 . . . . Mittperiodspub

Mars

Maj

Lör 11 . . . . . . . . . . Tentapub
Fre 24 . . . . . Tema: Karibien
Fre 31 . . . . . . . . . . . . . Rekyl

Tor 18 . . . . . . . . . Tentapub
Fre 19. . . . . . . . . . . . . . Rekyl

April

Lör 3 . . . . . . . . . . Tentapub

Lör 8 . . . . . Mittperiodspub
Fre 14 . . . . . . . . . . . . . Rekyl

Juni
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Vägen dit vi alla ska vandra . . .
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TLI G E N !

Slutligen!
Jag är färdig! ! !
Mission accomplished! !
Jag har fått min civilingenjörs
examen i elektroteknik! ! ! !

Stenåldern

"Bara sju år?! "
- Magnus E

Jag kommer ihåg den tiden då
jag nyligen börjat min utbild
ning. Slutet var någonting man
adderade 4.5 eller 5.0 till årets
årtal och inte tänkte så mycket
mer på. Det var helt bortom
horisonten och väldigt abstrakt.
Det viktiga var den magiska
CSN-gränsen. Sedan plötsligt år senare - insågs att jag faktiskt
visste vilka tentor jag hade kvar.
Jag räknade dem och insåg att
jag hade cirka tio tentor kvar. Ett
greppbart tal. Nu var det realite
ten i stället för det abstrakta som
fick det att svindla i mitt huvud.
Tänk! Snart skulle jag ut i den
verkliga världen. Men när jag
tittade tillbaka på hur mycket
tid som passerat och osvikligt
gjorde jämförelser med tiden i
gymnasiet (som kändes som en
väldigt lång tid) var det egentli
gen ganska ofattbart hur lång
tid som passerat. Och än var det
inte färdigt!

Nästan framme

Examen antal
är efter studie
start:

4,5år5%
6år 65%

Slutligen satt jag där strax före
jul på min sista tenta. Jag hade
fortfarande lite uppsatser och
labbar kvar, men känslan var
faktiskt lite speciell. Avslapp
nande på sätt och vis Qag tyckte
faktiskt tentan var både rolig
och ganska lätt) men ändå väl
digt nervös. Missade jag den,
skulle det inte längre vara min
sista tenta.
Det var först vid omtenta
perioden under påsken som
situationens allvar tränga in i
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mitt huvud. Jag behövde inte
plugga längre! Wow. Men
många andra gjorde det med
tillhörande gnäll och gnissel. Va
skönt!
Sedan examensarbete med
redovisning för att bli slutligt
färdig. Härligt! Bara jobb kvar.

Stadshuset

För att avsluta alla mina år här
på KTH på ett fint sätt skulle jag
självklart gå på Diplomutdel
ning I Stadshuset.
Det var helt fascinerande hur
intressant och upplyftande det
kan vara att lyssna på hur över
300 namn sakta läses upp. Och
att lyssna på en massa applåder.
Applåderna mattades faktiskt
inte av vart eftersom de trettiotal
grupperna av civilingenjörer
mottog sina diplom. Och att
applåderna faktiskt var märk
bart svagare när teknologkören
framförde ett par vackra alster.
Snabbt gick det att skaka
Anders Flodströms hand. Sedan
ställde vår grupp på cirka tio
civilingenjörer upp och mottog
publikens applåder. Där kom
känslan. Rakt in i hjärtat! Att stå
i blå hallen, där det hela började
för så många år sedan dagen
innan uppropet, och mottaga
applåder för allt det jobb jag lagt
ner för att kunna kalla mig
Civilingenjör i Elektroteknik. I
sin enkelhet kändes det riktigt
skönt i hjärtat och bröstet.
Efteråt var det bal i Gyllene
Salen. Förmodligen enda möjlig
heten för en normal människa
att få äta middag där. Jag gick
inte, men det hade säkert varit
roligt.

Jobbigt slut

Efter allt detta kämpande, måste
jag nog ändå ställa frågan: Var

det värt det? Allt jobb, allt plug
gande, all ångest, allt snålande
med alldeles för lite pengar?!
Självklart svarar jag JA på den
frågan, men jag tror inte att det
är så självklart. Själv började jag
känna mot slutet av utbild
ningen att jag var så otroligt less
på allt vad studier innebar. Jag
trodde faktiskt att jag var gan
ska ensam om att känna så, då
många berättar om hur kul det
är när man i de högre årskur
serna får fokusera på intressanta
ämnen. En röst skrek inom mig,
att efter det här ska jag ALDRIG
plugga till någon tenta mer!
Men när jag började lätta mitt
hjärta inför en andra teknologer
som var i slutfasen på utbild
ningen, var jag förvånad över
hur många det var som tyckte
som jag.

Var det värt det?

Var det då värt allt det jobbiga?
Åter igen den stora frågan. Ett
argument för svaret JA, med
tanke på hur jobbigt slutet kän
des, är för mig erfarenheten att
avsluta någonting stort, svårt
och jobbigt. Jag känner mig stolt
över att ha klarat mig. Att jag
inte gav upp.
Det är vad jag värderar när jag
nu kan kalla mig "civilingenjör".
Jag är säker på att många inte
alls tyckt utbildningen varit så
svårt som jag tyckt - och inte
tagit de sju år på sig som jag
gjort. Alla är vi olika, alla tekno
logers väg genom KTH kommer
att skilja sig. Men en sak är
säker, alla kommer uppleva sitt
lilla Äventyr som kommer vara
med dem resten av deras liv!

Olof Lindqvist,
signing off!
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Det kom ett brev.
(För den ej insatte hänvisas till sista
numret av emissionen 1999. Brevet
återges här i en förminskad och
något manipulerad form).
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Det ryktas att . . .
.. . Phleute är en toffel.
... barnuppfostran är ett reglertek
niskt problem.
... matrix dimensions must agree
... man skall hålla tungan i rätt mun
på tentapubar
... för vissa är "gasquedisciplin" en
självemotsägelse
... solen aldrig lyser på natten
Sverige .
... man kan hämta el från nätet.
... Sebbe inte dricker kaffe men han
dricker kaffelikör!
... biljard är en farlig sport.
... man kan bli kastrerad av ett bil
jardbord.
... e99:oma undrar vad mekanik är
för något.
... cyklar har fått en egen regel
- kedjeregeln
... solen inte skiner på natten
Sverige

Hört i datasalen:
- Jag letarfortfarande efter
UNFucK-knappen

Microsoft

./

�J

....�

'

-

10 saker du inte visste om Gauss
... Hans fullständiga namn är Carl Fredrich Gauss
...Det uttalas [kärl frE'drikh gous]
...Han föddes den 30 April 1777 och dog den 23 Februari 1 855 .
... Han började på universitetet när han var 14 och tog sin doktorsexamen vid 22 års ålder.
. . . När hans första hustru Johanna dog gifte han sig med hennes bästa vän, Minna.
... Gauss och hans kamrat Weber byggde tillsammans en telegrafstation som kunde sända meddelanden
på över 5000 meters avstånd
... Gauss kom på flera formler som andra matematiker t ex Bolyai, Cauchy och Jacobi fick äran för.
... Gauss finns avbildad på de tyska 10 mark-sedlarna.
...Sökordet "Gauss" ger 54 614 träffar på altavista
...men "Gauss + fun" bara ger 2075 stycken.
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