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

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmi n@atlascopco.com
yvonne.sigurd@atlascopco.com
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Att blL eller icke bli
Civilingenjör?

V

Titta, nu är redsidan tiilbaka på sidan tre igen!

du bli när du
blir stor? Civilingenjör?
Det vill inte jag, eller...
det är ingenting jag drömt om
sedan jag var liten i alla fall. Hur
ofta hör man en små
knatte som
vill bli ingen
JOr när han
eller hon blir
stor? Nej det är
bilmekaniker,
lokförare, dagis
fröken eller dok
tor som gäller.
Eller möjligen nu
för tiden, såpaskå
dis eller artist. Det
är inte speciellt
flash igt att vara
ingenJor, men fram
förallt - vem vet vad
en sådan sysslar med
egenligen? Jag hade en syokon
sulent i högstadiet som på min
fråga om vad en civilingenjör
gör egentligen, svarade något
allmänt flummigt om att en
civilingenjör minsann kunde
"syssla med lite vad som helst,
elektronik eller datorer och
så ..." Det svaret måste tydligen
ha övertygat mig, för här sitter
AD

I I I

VILL

jag nu, halvvägs igenom min
utbildning.
Det jag egentligen ville bli när
jag var liten var faktist författare. Det är fortfaen dröm,
måste jag
erkänna, men jag
har ju i alla fall
kommit en bit
min
egna tidning
ta hand
om. Eller min
och min, den
är
m i na
medarbeta
res tidning
minst lika
mycket, så
som de jobbar.
Hade du som dröm att bli
författare eller journalist när du
var liten? Eller har du någon
novell, dikt, artikel eller teck
ning liggandes hemma i byrålå
dan? Då är det bara att maila
oss, eller rycka tag i någon
medarbetare, du är hjärtligt väl
kommen!

•
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utgivare
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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
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
till
skicka
epost
emission@e.kth.se och

berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
behandla
att
texter
skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. 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
id€er 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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Diverse ord...

Ordf-ord
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Ett nytt år i Elektrosektionens historia har inletts.

M

ÄN att ännu en
Många poster är vakantsatta,
Wermlenning har och t.ex. Källeriet är underbe
tillträtt på posten mannade. Inte heller styrelsen
som ordförande innebär ett års- blev fulltalig, då posterna som
skifte också att en ny styrelse har kassör och arbetsmarknads
tillträtt. Men allt är inte som sektreterare vakantsattes. Dessa
förut, för under det gångna året poster är mycket viktiga poster
blåste omorganisationernas vin för att sektionens ekonomi skall
dar genom Elektrien. Styrelsen fungera och det ytterst olyckligt
m i n s k a d es
att de är vakanta. Detta kan bero
från 12 till 7 på förvirring efter sektionens
personer, för omorganisation, där många pos
att avlasta de ters arbetsuppgifter ändrades.
personer som Men jag har även känt av en
satt i styrelsen förändring i attityd angående
endast för att studerande och engagemang.
de var ansva Fler anser sig inte ha tid att lägga
riga för något ner några timmar i veckan på att
av sektionens fylla läskautomaten eller att
organ. T.ex. vattna 12:ans blommor. För
ska klubbmäs hoppningsvis är detta endast en
taren numera tillfällig formsvacka och att det
kunna ägna till valen på Maj-SM kommer att
sig åt PR hel hagla in kandidaturer. Men även
hjärtat utan att du som inte kandiderade till
även behöva någon post i December, men
utföra diverse som känner dig manad att göra
styrelsejobb.
något för sektionen och dess
utom ha väldigt roligt, får gärna
Engagemang?
kontakta oss i styret. Haffa oss i
Men även andra förändringar 12:an eller skicka ett email till
har känts av. Engagemanget på styret@e.kth.se. Vi tar även emot
sektionen är förnärvarande lågt. bra förslag på hur vi kan
R

...._�.r,c;,..-, __,.,,.�l'ft.-Wll�·��""MMCP ..
_..... ....,,_....

intressera fler till att engagera
sig i sektionen.

SektionsMöten

Även om du inte vill vara
funktionär tycker jag att du skall
närvara på våra SM, och göra
din stämma hörd. Sektionsmö
tena har varit glest befolkade på
sista tiden. Förhoppningsvis blir
det en ändring av detta och alla
ser sin möjlighet att påverka i
sektionens högsta beslutande
organ. Här närmast kommer
Februari-SM att hållas i slutet av
Februari. Exakt datum bör när
du läser detta vara utannonserat.
Jag ser fram emot ett trevligt
år som sektionens ordförande,
och hoppas att alla vet vilka
styrelsen är. Vi finns till för er.
Om det är något som ni undrar
över eller om ni vill ge ris eller
ros, tveka inte utan hugg tag i
oss. Det finns även en närmare
presentation av oss på annan
plats i denna eminenta tidning.
Eder ordförande,
Tobbe

.:.�"Z."W'-AIII....,........,._._.,_____....,_________,______,_____

De som flytt fältet
Hittils i år är det sju elektriker som tagit examen och traskat ut i
verkligheten, emissionen gratulerar!

Petra Färm
FredrikGalschiödt
HemikGroth
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Jenny Lundahl
Anders Lundin
Magnus Melander

Zakaria Bennani
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... årets lärare och det "nya elektro".

O

JDÅ! Nu är d et visst
jag som hå ller i stu
dienämndens ordfö
randeklubba eftersom jag tagit
öv er posten som SNO efter
Mika el Andersson. Så d et är väl
dags för mig att skriva några
rader om vad som händ er inom
el ektros ektion ens studienämnd.

Vad pysslar ESN med?

Senaste nytt om "nya
elektro"

EOO-orna är som b ekant första
årskull en som läser ett h elt nytt
kursupplägg. I dagsläget är hela
basblocket om lOOp faststä llt
m en arbet et med komp etensin
riktningarna är int e h elt klart.
Programansvarige Stefan Östlund visad e på ett möt e (PKE)
m ed lärare, kanslipersonal och
ESN-repres entanter upp ett för
slag på hur de 80p m ellan
basblocket och examen skall
användas. Man skall kunna välja
bland följande f em inriktningar:
Systemteknik, trådlös kommu
nikation, el ektronik, elektrotek
medicinsk
samt
nik
el ektroteknik. Enlig förslag et
skall man läsa:
-12 till 15p (3 kurs er) som väljs
bland ca 6 "baskurser" inom sin
inriktning
-25p fördjupningskurs er
-20 till 23p valfria kurs er
(inklusive TMS)
-20p examensarbete
_
w
__
•• = _,.___

D e flesta har nog hört el ektros ektionens studi enämnd (ESN)
omnämnas m en långt ifrån alla
vet vad vi eg entlig en gör. För att
bringa lite klarh et i d et h ela kan
jag berätta att ESN är en
sammanslutning av el ektrotekno log er som bevakar studi ekvaur
d el s
liten,
en
m
l
e
ink
rvisningssynv
und e
även på studi esocia l nivå. ESN
har en fot med i lek en lite
öv erallt, d els på enskilda kurs er
g enom kursnämnd er som ger
föreläsaren f eedback, d els på
kåren (utbildningsråd et) dels på
DEF och dels i institutionsstyrels erna för att nämna några ex emp el. Allt �e:ta för att yåverka
.
_
_
Man skall kunna välJ"a
stud1ekvahten till d et battre.
För att få d enna verksamhet
bland följande fem
att gå runt krävs DITT engageinriktningar:
mang. Kontakta gärna någon
.
Systemteknik, tradlos
inom ESN om du tycker und ervisningen, lokal er m.m. inte
kommunikation,
håller måttet ell er om du har
elektront"k'
något konstruktivt förslag om
vad som kan göras för att
elektroteknik samt
förbättra studiekvaliten! Eller
medicinsk
kom på ett ESN-möte för att
elektroteknik.
vädra dina åsikter! Dessutom
finns det vakans er på vissa av --• " _.. -Inom ESN följ er vi m ed stort
ESNs funktionärsposter som
behöv er fy llas. Något för dig intress e vad som händer m ed
d et nya kursupplägget och är
kanske?
väldigt ang elägna att v eta vad ni
i ettan tyck er om eran utbild
ning. Funkar d et bra? Är det
något som inte funkar? Hör
gärna av er till e-postadress en
0

••

nedan. Jag tänkte även ha ett
ESN-möt e under våren (troligen
i april) m ed t ema"nya elektro"
där diskussionen kommer att
fokus eras på det nya kursupplägget och de nya kurs erna. Då
hoppas jag s e många ansikten
från ettan!

Årets lärare

Nästa ESN-möt e kommer äga
rum i s lutet av f ebruari och då
skall vi bland annat vaska fram
nomin eringar till utmärk el
s en"årets lärare på elektro" som
vä ljs varj e år på s ektionsmöt et.
Så om du har haft en lärare du
tyck er förtjänar tit eln"årets
lärare" skall du skicka ett e-brev
till n edanstå end e e-postadress
där du skriver v em som bör b li
årets lärare och varför.
Gott flyt under vårterminen!

Adam Malmcrona
sno@e.kth.se
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Nya styrelsefilurer!
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Wi, Den Konglig Elektrosektion, har försett oss med en ny
sektionsstyrelse, det nya året till ära.

H

FÖLJER en kort
presentation av res
pektive styrelsemed
lemmar och vad de kan stå till
tjänst med!
.R

Sekreterare

Ordförande

Eder ordförande under året 2001
är en gammal räv i styrelsen, och
i egenskap av sådan, har jag,
Torbjörn Abrahamsson, redan
lyckats avverka två styrelser, i
vilka jag var Källarmästare 1999
och Kassör 2000. Jag har hållit till
på KTH och Elektro sedan 1996.
För närvarande försöker jag ta
mig vidare i mina studier, mot
en inriktning i Telekommunika
tionssystem. När jag inte sitter
och toklabbar eller jobbar med
styrelsen, dvs på den lilla fritid
jag har umgås jag med min
flickvän.
Jag hoppas att jag och de
personer som på denna sida
presenteras kommer att göra er
nöjda med vårt jobb. Kom ihåg
att det är ni som bestämmer, vi
gör det ni vill att vi skall göra, så
gör er stämma hörd på Sektions
möten.

6

nen, då sekreterarens uppgifter
som bekant är fler än att bara
skriva protokollen. Länge leve
Elektrien, landet med de strida
strömmarna!

Vice Ordf

Hejsan! Jag heter Peter Svahn
och är E98:a. Jag är uppväxt i
rödfärgens, koppargruvans, råg
rutets och korvens stad. De
första två åren på Elektro läste
jag i Västerås, där jag också satt
som vice ordförande i ViVET.
Arvet från Västerås gör att jag
saknar de polska snapsvisorna
här i Stockholm. Jag kommer att
verka för ordning och reda samt
en positiv stämning inom sektio-

Jag heter David Möller och ska
vara er Vice ordförande på
sektionen i år, något jag ser fram
emot väldigt mycket. Jag läser
för nuvarande mitt tredje år på
elektro och trivs mycket bra.
Läser ni Osqledaren vet ni vad
det betyder, nämligen att jag går
omkring med för korta chinos
uppdragna i midjan och har en
KTH-penna i bröstfickan.
Om ni vill kontakta mig, maila
på evordf@e eller kom ner till
tolvan, jag brukar finnas där i
krokarna.
Vi ses!

Nummer ett

Nummer ett!?! Ja, det är jag det!
Jag heter Anders Karlsson och
ska år 2001 bära titeln "Nummer
ett", det ska bli ett spännande år!
Jag är typen som gillar utma
ningar, som har många åsikter
och som står för dessa. Med
dessa egenskaper i bagaget ska
jag göra vad jag kan för att föra

ennssmnen s
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fram ettans röst i styret. Jag
flyttade till huvudstaden hösten
2000, under tidigare epoker av
mitt liv har jag levt på endera
sidan av vårt långsmala rike...
västkustens skogar och stränder,
och det är jag stolt över
Jag har tidigare varit för att
studenter ska ha större infly
tande på sin studietid... och nu
sitter jag här... ödets makt är
ibland överväldigande, eller är
det en slump?

Ambassadeur

Hej, hallå, jag ville bara säga, du
är inte ensam om att bära denna
längtan.

Rickard Norström heter jag
och har gått på Elektro i två och
ett halvt år nu. Fram till nu har
jag pulat lite med Emissionen,
som du nu läser.

Jag har fått förtroendet att bli
den första ambassadeuren. Vad
skall jag göra?
Jag skall vara sektionens
ansikte utåt under 2001 och se
till att vi håller kontakten med
våra unionsbröder och -systrar,
liksom mot andra sektioner här
på teknis samt övriga högsko
lor I universitet. Jag är helt enkelt
utrikesministern.
Om det finns intresse och
medel skall jag även försöka fixa
någon fest med lämplig skola, så
kolla i newsen, det kan komma
info där!

Då är Elektrosektionens foto
förening något för dig. För
information, sök oss på web
ben på http: I I www.e.kth.se I
esekt/org/knepp alternativt
maila Magnus Grönkvist
e98_mag@e.kth.se

10 mars
Traditionsenlig Tentapub troligtvis
tätbefolkad, tillika trevliga typer tarvar
tillhandahålla törstsläckare.

Vi ses i sökaren!

Sökes:

Studenttidning med anor från 1965 söker Elektro
teknologer med intresse för att skriva eller fotografera.
Intresserad? Skicka ett mail till emission@e.kth.se
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PAS(s)Word

Hur gick det med Mekaniken egentligen ? Ligger kurserna bra? Bör
man ta bort Matte 1 från det obligatoriska blocket? Dessa frågor är
vad man som P._rogramAnsvarig S.tudent måste hjälpa skolan att
svara på och planera utbildningen för framtiden.

H

O P P A S A T T ni haft en
trevlig jul och ett härligt nyår men nu har
det blivit dags för allvaret igen.
Visst är det kul att festa och stoja
runt men det är ju trots allt för
att bli civilingenjörer som vi är
här trots att vissa individer
försöker få er att tro annat. Här
på KTH har vi goda traditioner
av studentinflytande på studi
erna och det har visat sig vara
bra både för skolan och för alla
studenter. Som ProgramAnsva
rig Student har jag ansvaret och
nöjet att tillsammans med t.ex.
Programansvarig (Stefan Öst
lund) dra upp riktlinjer för hur
utbildningen skall utvecklas och
förändras i stora drag. Jag har
tagit över efter Petter Flodström
som suttit på posten förra året.

direkt och rakt sätt vilken nivå
man begär. De skulle sedan
kunna använda sin "klara" -nivå
som reklam för sin skola. Tex.
"70% av studenterna som gått på
xx-gymnasium klarar KTH-pro
vet!". I längden skulle detta
kunna bli trendsättande för alla
tekniska universitet och högsko
lor i Sverige vilket skulle mark
nadsföra KTH.

V isioner

Det finns vissa saker som jag
skulle vilja ändra i vår utbild
ning. Några av dem är:
- Införa ett KTH-prov, dvs ett
matteprov som man måste klara
för att komma in på KTH oavsett
vilken antagningsmetod man
kommit in på. Det finns enlig
mig möjligheter för ett sådant
prov enligt. högskoleförord
ningen. Varför skulle man då
vilja ha ett sådant? Det finns
flera bra anledningar till att man
skulle vilja ha ett prov som detta.
För det första skulle man ha en
absolut miniminivå på den kun
skap inom matematiken som de
nyantagna studenterna. Med
detta skulle man kunna dra ner
på repetitionskurserna de första
veckorna och därmed spara
pengar. Man skulle också visa
för gymnasieskolorna på ett

8

Eder nya PAS
-Delavskrivning av studie
skulden när man tar examen.
Man har länge klagat på att det
är för få som tar sin examen,
framförallt i högkonjunkturer då
det är många som får bra
jobberbjudnande innan de är
klara och hoppar av. Ett antal av
de jag pratat med som inte tagit
sin examen har ibland sitt ex
jobb kvar eller någon enstaka

tenta, de har ett bra jobb och
känner inte att de behöver ta sin
examen. Om man skulle skriva
av studiemedelsskulden med
10% samma dag som man tar sin
examen tror jag att dessa perso
ner skulle lägga manken till och
gå klart utbildningen. Då det i
dagsläget i princip inte är någon
som betalat av sin skuld när de
är 40 år bör detta inte medföra
för stora utgifter under ett längre
tidsperspektiv, och vill man nu
att studenterna skall ta sin
examen får man ju visa att man
vill det!
Till sist skulle jag vilja be alla
som sitter på föreläsningar i
matte, mekanik, analog, TET
eller någon av de andra kurserna
vi har och gnäller att göra något
istället. Vad gör man då? Jo, man
kan skriva ett mail till mig
(pas@e.kth.se) eller helst till
Studienämndens
ordförande
SNO, som i år är Adam Malm
crona (sno@e.kth.se). Man kan
också komma och prata med oss,
jag är en stor Gotlänning som
låter mycket (tyvärr!:) och syns
mycket
(hehe...
PONDUS!)
Adam är inte riktigt lika stor och
låter inte riktigt lika mycket
(oftast i alla fall). Man kan också
komma förbi på Elektrosektio
nens Studienämndsmöte, dit alla
är välkomna och prata om det.
Ta gärna med er några kompisar
och strunta i vår mötesformalia
om ni inte förstår den, det
viktiga är utbildningen och att vi
har kul! Hare bra och hör av er!

Gustaf Westerlund, PAS
Håller du inte med mig? Skriv
en insändare eller artikel i text
format till emissionen@e.kth.se.

-

Studieresan presenterar:

ADtranz signal, A · e
Accenture, A -

Awanatent
Cisco s.:::;;;...'.,,.

·:-r�

Om tolerans

Det finns två saker som jag tror påverkar vårt samhälle i dess grund,
nämligen människors tolerans och brist på tolerans. Toleransen kan
överbrygga klyftor, vara omhändertagande och omtänksam.
Samtidigt som bristen på tolerans kan få katastrofala följder, för
individen och för samhället.

I

S AT T J A G kvar i
skolan, med en annan
teknolog. Vi satt kvar
och jobbade fram till klockan
23:00, då det var dags att ge upp.
Vi avslutade, släckte och började
promenera mot tunnelbanesta
tionen. Hans mamma hade
ringt, 13 gånger, så han ringde
upp.
Vid stationen skildes vi åt.Jag
tog min tunnelbana, som gick
efter 6 minuters väntan. De sista
studenterna var på väg hem och
tunnelbanan var välfylld. Vid
centralen var det dags att byta
till buss. Folk springer från
höger till vänster och jag antar
att något tåg eller någon buss
snart går nånstans.
Framme vid busstationen
konstaterar jag att det är en och
en halv timme till min buss går.
Det är sent och jag blir irriterad
då detta gör att
det dröjer ännu
längre innan jag
kommer hem till
min säng.
MacDonalds
blir, som så ofta
sena nätter, en
räddning. Där
finns värme och
där finns mat.
Där finns också
andra som kom
av
dit
mit
samma anled
ning. De berude
sade,
utslagna,
de
skiftarbetande
och de som inte
har något hem.
Jag tar min
mat och sätter
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mig. Mer än en timme till min
buss ska gå. Det finns nu tid att
döda, eller nyttja. Därför tar jag
upp min bok för att läsa. Att
hålla tankarna kvar i boken är
dock inte så lätt. Det strömmar
ständigt ut och in nya människor
genom dörrarna. De pratar hög
ljutt och skrattar, ibland skriker
och bråkar de. En äldre herre
sätter sig ner på bänken bredvid
mig.
Bredvid sig lägger han sin
väska för att åter resa sig för att
gå och beställa.Istället kommer
det tre killar i 25 till 30års åldern
fram och sätter sig. En av dem
tittar frågande på väskan och
puttar sedan bort den mot mitt
håll. Det märks att killarna
tidigare varit på något ställe där
man inte är blygsam med alko
holen. De talar högt om sina
mammor innan de sedan tar
kontakt med en 50 åring man
med mustasch och skinnjacka,
som sitter bredvid.Han kommer
från Finland och de börjar därför
svära i kapp. En av killarna vill
bjuda finnen på pommesfrites,
men han tackar nej. Den äldre
herren kommer nu med sin mat
och säger tyst något till killarna
om sin väska. Killen mumlar
något högt tillbaka och trycker
bort väskan ytterligare lite.Her
ren med väskan sätter sig ner på
en stol mittemot och börjar äta
sin mat.
"Ska vi spöa honom?" säger
en av killarna. Det gör de dock
inte utan börjar istället språka
med finnen igen. Han erbjuder
dem att köpa hans jacka för tre
kronor. Killen som tidigare ville
bjuda på pommesfrites ser
intresserad ut. Majonnäsen rin-

ner sakta ur hans ena mungipa
samtidigt som han tittar i fickan
efter mynt.
Trots att fickan tycks vara full
av mynt försöker han få ner
priset till två och femtio.Det går
inget bra och konversationen tar
istället andra vägar.
De fortsätter prata ända tills
finnen säger att han måste gå.
Återigen vill killen bjuda honom
på pommes frites . Denna gång
tackar finnen emellertid ja,
varpå leken "kasta pommes
frites i mun" börjar. Killen, som
för övrigt är blond, kastar pom
mes frites i höghastighet mot
finnen som får samtliga på
näsan. De ger därför upp försö
ken och finnen går sin väg.Kvar
sitter killarna och tittar förstrött
omkring sig.
Jag lyfter ögonen från min bok
och konstaterar att en av dem är
på väg att somna, eller möjligen
tuppa av.De två andra fortsätter
att prata. De kommenterar några
svarta som står i kön för att få
beställa mat och de kommente
rar invandrare som inte förstår
att man inte kan säga "ska du äta
i påsen". Samtidigt som jag
funderar på om detta vitt
spridda "skämt" har någon
verklig händelse som grund.
En av killarna börjar nu
berätta om hur det är att spöa
turkar, vilket han enligt egen
utsago har stor erfarenhet av.
Hur det en gång kom 500 turkar
för att slåss mot 5 svenskar.Den
andra killen lyssnar halvintres
serad medan han trycker in
resten av sin hamburgare i
munnen.
När jag tittar upp ur boken för
att se detta, ser jag också en ung
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minidisk-mannen och undrar
om han vill ha spö. Då börjar han
åter springa runt i restaurangen,
men denna gång säger han
istället "Jag ska prata med Alex.
När vi är tre mot tre då kommer
det inte vara så kul längre. Då
kan vi slåss.". Han ropar efter
Alex några gånger innan han
går.
Jag sitter nu åter med blicken i
boken i hopp om att läsro ska
infinna sig. Då jag hör: "Bokmal,
bara läser och läser.". "Bokmal?
man komma in på restaurangen. Tjockis menar du." följt av
Han är mörk runt ögonen och skratt.
ser trött ut, men springer med
Då beslutar jag, med mitt BMI
raska ben in med en minidisk i på 24(=normalviktig"), mig för
handen.
att ge upp läsningen som i
Han säger högt: "Titta vad jag praktiken redan upphört. Istället
har köpt". I en slumpmässig ringer ja en vän samtidigt som
ordning springer han sedan från jag går ut från restaurangen. Av
bord till bord. Tillslut stannar min vän får jag höra att det går
han vid bordet bredvid mig. en tidigare buss jag kan ta.
Han berättar för killarna att hans Därför skyndar jag mig till
mamma har blivit inlagd på bussen med min vän i ena
Salgrenskasjukhuset och undrar handen. Framme vid bussen är
om de vill köpa hans minidisk det, som vanligt sent på kvällen,
för 800kr så att han kan åka till lite bråkigt.
henne.
När jag satt mig kommer en
"Har du kvitto" säger killen gubbe fram till mig och frågar
som brukar spöa turkar. "Nej"
svarar den trötta mannen. "Tror
du jag är dum? Ser jag dum ut?
Tycker du att jag är dum? Du
hade ju köpt den igår sa du ."
Den trötta mannen ser då
ännu tröttare ut. "Varför skulle
jag ha kvitto, jag har ju en
flickvän." försvarar han sig med.
"Tror du jag är dum?" säger
killen igen och reser sig. "Vill du
ha stryk?" Då ger mannen upp
och går fram till mig. "Jag är inte
intresserad" säger jag. "Lyssna
inte på de andra." säger mannen
och fortsätter "Jag bara undra
om du har några mynt, till mat.".
Trots att jag vet att pengarna
troligen inte går till mat och trots
att det kanske skälper mer än
vad det hjälper så ger jag honom
mina mynt. En lögn hade varit
enkel, men visst måste man ändå
hjälpa den som ber om hjälp.
Killen som inte tycks tycka om
människor som inte helt är som
honom står nu upp bredvid

om han kan sitta på sätet
bredvid mig, vilket han natur
ligtvis får. Han bryter på finska
och pratar högt med mig. Han
undrar vart jag skulle och kon
staterar att det är för långt för att
gå dit och jag håller med honom.
Vi små pratar lite tills gubben
tystnar varpå jag istället hör ett
antal engelskspråkiga tjejer
bakom mig. Det låtersom om de
kommer från USA och de diss
kuterar ogenerat om allt från
vem som har störst bröst till hur
dumma svenskar är. De frågar
sig varför vi säger Amerika när
vi menar USA, "Vet de inte att
det är olika saker?" frågar de sig.
De undrar också varför svenskar
klagar över en påtvingad ameri
kansk livsstil och sedan går på
MacDonalds tre gånger i veckan.
En paradox som slagit mig själv
många gånger.
Vid min hållplats forcerar jag
mig förbi finnen och går av
bussen. Nu är sängen inte långt
borta...

Oscar Blomkvist
Foto: joar
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Denna artikel har för avsikt att förvirra läsaren.
Du har blivit varnad!

I N T E en b lekaste
exempel agera s om en förstär
om hur det funge k are, men detta och andra
rar." Svaret förbryllade egenskaper brukar man knap
Journalisten från New Scien p ast utnyttj a i d atorsamman
tist, s om hade just frågat Adrian
hang. Den fram avlade kretsen
Thompson om hans senaste var dessutom
byggd med
forskningsresultat. "Jag ville se otroligt få komponenter, mycket
vad som händer om man låter färre än i någon känd "mänsk
evolutionen bryta sig ur de
lig" design.
mänskliga b e gränsnin garna",
fortsatte den unge forskaren från Mördande intelligens
University of Essex. Resultatet En del anser detta vara det först a
blev en elektrisk krets, som hade ste get mot en bister framtid full
evolverat på egen hand. Man med mordlystna maskiner, som
utgick ifrån ett slags program- kämp a r mo t mä n ni s koförmeringsb ar a transistorer. Till trycket. Andra tycker att det är
en ypp erlig teknik, som kommer
skillna d mo t de tr a ditionella
fastlödda komponenterna gick att revolutionera elektronikbrandessa så kallade " logiska cel- schen och ge oss flexibla och
lerna" att koppla om me d hjälp
pålitliga komponenter, som kan
av ett progr am. Thomp so n blev
anpassa sig till omgivningen. I
s ål d på iden. Han bestämd e s ig
vilket fall är vi dock långt ifrån
för att "odla fram" en krets, som där.
kunde skilj a mellan två toner, en
Maskinerna har alltid fascinepå 1 kHz och den andra på 10 rat och ofta skrämt människan.
kHz. Beroende på tonfrekvensen 1769, långt före IBM, konstrueskulle kretsen generer a en spänra de en unger sk ingenjör en
ning på fem eller noll vo lt.
__ -w== -a·
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obj ektet skulle var a maskin, det
andr a en människa. D elta garna
skulle inte kunna se eller höra
varandra. Om försöksp er so
nerna
inte kunde skilj a på
maskinen och människ an, det
vill säga om människan dömdes
ut i minst hälften av fallen,
kunde maskinen anses intelligent.

Mänskliga drag

I dag finns det många datorpro
gram, som är så bra på sitt
område att de eventuellt kan slå
ut en människ a under ett Turi
ngtest - föruts a tt a tt de får "de
rätta" frågorna. Ett exempel på
det är Garri Kasp arovs förlust
mot datorn Deep Blue. Väld s
mästaren överraskades av ett
"mänskligt" drag och vägrade
envi s t tro på att det verkligen
var en dator, som låg bakom.
Ingen dator i världen har dock
samma bred a "komp etens " s om
människan, och en del forskare
anser att s ådant är omöj ligt
De stark aste p rogrammen oavsett datorkapa citet.
Effektiva mutanter
I d ag jobbar många me d
o.. v erlevde OCh o ro'" k a de " artificiell intelligens", ett
Thompson utgick ifrån femtio
be grepp som verkar stå för flera
slumpmä ssiga små progr am,
s ig, de gamla, svaga,
�an�ka olika saker. Art�fici�llt
som definierade var sin krets.
ensamma e ller
hv ar b ara en av forsknmgsmResultatet utvärderades av en
algoritm, som raderade bort
trangb o dda raderades
riktningarna, som också är den
de sämsta programmen samt -• = ,_a -�-w
-�.. minst framgångsrika Den rik.
,
scha cksp el an de ma skm. Maski. .. kkon har bl"ivi. t sa ka1 " p ar ade i.hop , de ..
over1 evande
ti. ga mJo
.
.if�an sig.
en gJOrde �nsk � b
lade
smarta
a genter
och
genom att byta ut delar av deras �
;
e ss end a nst vis a e -� i g vara
liknand e progr am, s om utför
kod me d varandra. Dessutom
·
att den drevs av en dv arg, som
o 1i.ka rutmuppgi"fter, tI·11 exempe1
införde man sma mutationer
.. d me11an a11a .
.
satt sk"ickli" gt gom
.
.. knmg
genom att sIumpmässigt ändra
mformatlonsso
pa Inter..
orkuggh"J U1 · Darmed var den f"
net, datab a shantering och an dra
vissa bitar i den nya generatio··
·
modligen historiens första och
nens kod.
i ampnmgar.
b egransade t·11··
.
.. d"igt m..anskh
i. tti11s end a full stan
4100 generationer
senare
liga d ator.
N euronnät och myror
odlade man fram en mycket liten
Omkring 1952 kom den engeloch effektiv krets, som fungeEnligt Turingtestet är en maskin
ske matematikern Alan Turing
r ade precis som man ville . Ingen
intelligent om d en b eter sig på
på ett slags intelligenstest. Det
förstod dock varför. Det verkade
ett mänskligt sä tt Därme d inte
.
gick ut på att låta försökspersosom att kretsen utnyttj a de tr ans
s agt att den måste " tänk a" som
ner kommunicera me d två andr a
istorernas "ickedigitala" e gen
en människa. D et sp elar egentli
objekt via en terminal. Det ena
skaper. En transi stor kan ju till
gen ingen roll hur man får fram
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det önskade resultatet, den en sammanfattning av den
mänskliga intelligensen skulle mänskliga intelligensen, en slags
lika gärna kunna simuleras av teori om hur teorier byggs upp
en dator. Inte ens en enskild och fungerar. Det stora proble
dator behöver vara intelligent. met är att vi inte riktigt vet
Man kan likna detta vid en själva hur vi tänker.
För att beskriva den mänsk
myrstack: en enstaka myra är
inte speciellt smart, medan hela liga intelligensen använder man
myrstacken beter sig som en logiska och matematiska model
ganska klipsk individ. En enda ler. Båda har sina brister. Logi
neuron i hjärnan - eller till och ken uppfanns av de gamla
med hela hjärnan - kan inte grekerna i ett försök att beskriva
heller sägas vara intelligent. den mänskliga tankeprocessen
Hjärnan i sig kan ju till exempel och leder ofta till paradoxer. Ett
inte kommunicera med omgiv känt exempel är Betrand Rus
ningen! Hela systemet med hjär sells paradox. Anta vi undersö
nan och kroppen är däremot ker ett bibliotek för att se vilka
böcker som inte har med sin titel
intelligent.
Liknande resonemang ligger i boktexten. Sedan skriver vi ner
bakom neuronnät , ett försök att dessa titlar och framställer bäst
efterlikna hjärnans sätt att arbeta säljaren "Lista på böcker vars
genom att koppla ihop flera titel inte finns med i texten". Nu
självständiga "nervceller" (till är frågan om den nya bokens
exempel processorer) och för titel ska vara med. Hur vi än gör
söka få dem att samarbeta.
blir det fel, eller hur? Liknande
En annan inriktning inom AI problem uppstår när påståenden
är så kallade genetiska algorit refererar tillbaka till sig själva.
mer. I likhet med Adrian
Matematiken har andra svag
Thompsons försök inriktar man heter. År 1931 visade nämligen
sig på att simulera evolutionen den tyske matematikern Kurt
för att få fram effektivare algorit Gödel att alla matematiska sys
mer och komponenter. Forsk tem av tillräcklig komplexitet
ningen kring artificiellt liv måste antingen vara inkom
började nog i och med att en pletta eller motsägande. Med
forskare från Cambridge skrev detta menas att alla matematiska
programmet Life, som sedan system måste bygga på postulat
blev förbättrat och omdöpt till för att slippa självmotsägelser.
Core Wars. Life och Core Wars var
någon slags blandning mellan Motsägelsefulla tankar
dataspel och simulation och gick Hur vi än försöker att bryta ner
ut på att låta många små och algoritmera vårt tankesätt
datorprogram slåss om system blir det motsägelser. Det går inte
minnet. De starkaste program att beskriva tankar med hjälp av
men överlevde och förökade sig, tankar utan att referera tillbaka
de gamla, svaga, ensamma eller till begreppet ("resultat av tan
trångbodda raderades bort. keprocessen") eller ta till kon
Dessutom utsatte man program stiga postulat, som vi själva inte
men för mutationer och annan kan förklara eller härleda ur
andra begrepp ("produkt av
"miljöpåverkning".
själslig bearbetning"). Till skill
Logiska paradoxer
nad mot datorerna är människan
Artificiell intelligens (Al) är idag hopplöst ologisk, och därför tror
en "extrem" tvärvetenskap, som många att datorer med sitt
förutom matematik, fysik, data algoritmiska "tänkande" aldrig
logi och elektronik även innefat kommer att vara intelligenta i
tar biologi, medicin, psykologi, mänsklig mening. Hur det kom
filosofi, religion och många fler mer att bli? Jag har inte en
områden. Man forskar i datorar blekaste aning!
kitektur och myrstackar, socio
Sergej
logi och kaos. Målet är att skapa

Smarta maskiner slipper
jobbig test
För att en maskin ska anses vara
"artificiellt intelligent" måste den i
dagsläget ha minst följande fyra
egenskaper:
• Förmågan att kommunicera
med människor.
• Vara "medveten" om ett antal
begrepp.
• Kunna resonera med begrepp
som den minns.
• Kunna lära sig nya begrepp.
Till skillnad mot "den starka
artificiella intelligensen" behöver
en maskin med artificiell intelligens
inte bete sig på ett mänskligt sätt
eller klara Turingtestet. Det är
främst resonerandet som kan
implementeras på olika sätt. Det
vanligaste är att maskiner agerar
efter en viss uppsättning regler,
som inte kan ändras. Ett exempel är
en raket som är inprogrammerad
att följa en viss bana till Mars.
En annan metod går ut på att
reglerna kan förändras på ett antal
tillåtna sätt. Raketen kan då till
exempel beordras att byta sin bana.
Ett ännu flexiblare sätt är att
implementera ett så kallat målin
riktat beteende. Raketen kan då
själv få räkna ut en ny bana om det
visar sig att den gamla var felaktig.
Slutligen kan man ha maskiner,
som även tar hänsyn till egna
känslor och värderingar. Vår raket
skulle då rent spontant kunna
förstöra några meteoriter på väg att
spränga Jorden för att på så sätt
rädda en söt kärnvapenmissil nere
på marken.
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Lussepre
Stockholms billigaste julbord...

D

en 8/12 Var det åter kor. Den som ville (läs jag) fick
dags att intaga tolvan ungefär hur många lussebullar
för att festa lite. Jag som helst, grymt goda faktiskt!
Medan vi andra höll på med
vet inte riktigt hur alla andra
tänkte och tyckte men jag själv det vanliga minglet och eventu
hade ungefär fram till nu känt en ell realtidsplanerande av gyckel
viss avsmak att överhuvudtaget så bars de två pepparkakshusen
sätta sig till bords och festa loss. in. Dessa deltog i den för året
Jag antar att det var jublets återinvigda pepparkakshustävinvigningsfest som fortfarande
lurade lite i min kropp.
Hur som helst, för 120 spänn
lovade PR att vi skulle få
Stockholms billigaste julbord.
Det stämmer alldeles säkert. Inte
nog
med att det var det
billigaste, det var även ett av de
bättre, det är jag helt säker på.
Var annars kan man få sådan
service och så bra sällskap. Alla
som borde vara där var där,
nästan. Det var ett fåtal som
saknades, bl.a. Mr Gumby lös
med sin frånvaro (fan Uffe).

Lussebullar

Buffe är också ett ganska trevligt
sätt att bryta de invanda gasque
koncepten. Det blir inte "det
gamla vanliga" med tre rätter.
Dock så skall det såklart sjungas.
Under Maximilians ledning
sjöngs det ordentligt. Högt ÄR
vackert!
Under tiden som alla damp
ner i tolvan så bjöds det på
glögg, lussebullar och pepparka-

Alla var däri
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Frequensnormal Hemelin
lingen. Deltagande lag: Styret
2000 samt B-Song jr. Undrar om
industrispionage hade något

OP? Bäsk?
med saken att göra, eller om det
skall vara så men båda bidragen
föreställde borggården med de
byggnader som omger den. Jag
vet inte vem som vann, om det
offentliggjordes missade jag det
alternativt har jag gjort något
annat med den minnescellen.
Men detta vet jag, B-Songs hus
blev uppätet under den följande
veckan och eftersom omröst
ningar hos allmänheten ligger i
tiden så utnämner jag dem helt
partisk till vinnare! Undrar om
det var smaken eller utseendet
som skulle premieras, strunt
samma.

Kakmonstret vill ha alla kakaaa, lussebulle då
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...Andra sjöng

Fjortisar

En del sjöng vackert. . .

Julmat

V it jul, lucia ... suck

Maten vi bjöds på var traditio
nell julmat.Jag vet inte var Eriks
grisfötter tog vägen, historien
förtäljer icke om han fick några.
Likaledes försvann min kniv och
min servett, märkligt. Kloka
efter förra året, då vissa klagade
på snålt med vissa rätter, hade
PR fixat ihop REJÄLT med mat.
Inget tog slut i år. Jag vet inte
heller hur länge PR fick äta
julmat till lunch!
Efter det stora julbordet bjöds
det på gröt och precis som
hemma var man egentligen all
deles för mätt för att orka äta
något, men det gjorde man ändå!

När gröten tagit plats i magen
tog den traditionella dansen vid.
Den var alldeles lagom lång och
gick genom snötäckta delar av
teknis. EEEHHH omstart. På
regnblöta kullerstenar dansade
vi Osquars backe ner till granen
utanför den administrativa
byggnaden, i folkmun benämnd
aphuset. Där hade PR lagt de
julklappar som man skall lämna
till tomten då man kommer till
kalaset, och där dansade vi runt
granen som sig bör.

Julpynt i tolvan

Elektros fagra borggård

Höjden av fräckhet inträffade då
ett gäng fjortisar dök upp och
tyckte att de var värda lite
julklappar också, de fattade inte
alls att de inte skall stjäla
julklappar utan få dessa ...
Jaja, tillbaka in i värmen i
tolvan.
Vad händer då?
Vad händer då?
Ett gäng glada män i frackar
dyker upp och börjar sjunga, jag
hörde inte vilka de var men de
var duktiga.
Detta åtföljdes av det sedvan
liga efterköret. Förra året fick ni
reda på vad som hände där, men
i år är det förunnat för de som
faktiskt var med på lussepre!

Text: Rickard
Foto: Gustaf L
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Playstation 2
Rykten gör gällande att Saddam har köpt 2000 Playstation 2 och C I A
är rädda för att dessa tillsammans kan styra missiler. Jag har en.

D

VA R
en kylig denna dag. Jag har som tur var
fredagsmorgon s trax en kamrat som arbetar på OnOff
utanför Sickla s tor och han hjälp te mig med att få
marknad i Nacka. Klockan hade tag på en när det tredje lasse t
precis slagit 09:32 och jag kom kom till Sverige och jag är
runt hörnet till OnOff. Ingen kan numera stolt ägare till e tt Play
väl tänka på a tt OnOff säljer sta tion 2.
Playsta tion 2 (PS2), tänk te jag
och satte de tänk ta orden i Priset
halsen när jag såg den lilla men För fyra och e tt halvt tusen
ändock befintliga kön vid entren kronor får man en playsta tion 2,
till OnOff (denna artikel är för en handkontroll, en demoskiva
övrigt inte sponsrad av ovan och en krona i växel. Sedan vill
nämnda företag). Jag gick fram man ju gärna ha ett spel och ett
och s tällde mig och ef ter en liten minneskort (så att man kan senaste.Jag frågar Pelle vad han
stunds räknande kom jag fram spara data från spele t). Och då skall använda datorn till. "Tja,
hamnar man på ca 5400:- kr.Med skriva li te rappor ter i Word,
till att jag var på 8:e pla ts.
Hoppas at t de får 8 st! En timme et t studiebidrag på knappt
surfa på Inter
senare kom det
net och skriva
sorgliga beskemail."
Sedan
o o
de t, de hade
!
.. ... .
frågar
jag
vad
t
1
°
"D
t
k
b
O
t
1
et
ar
OJ
1gt
at
t
pas
t
a
a
t
v-spe
paver
ar
arn.
m
ex
1
l
.
bara fao :t SJ
da torn han ska
I Pac-Man påverkade barn födda SO-tale t skulle vi idag ha
. . .
.
.
..
Aldng
hd iköpa
kos tar.
en massa ungdomar som springer runt 1 ett mork t rum och
..ater p1. er me ans e yssnar pa° monoton och enform1g
gare har de t sk a20 000:-, hrm ...
·
11
d
d 1
pa ts en sadan
vad får man
musik."
hype runt ett
då? 800 Mhz
- Okänd
nytt
TV-spel.
Pentium
III,
Man kan ju
256 MB minne,
fråga sig om det inte var li te 2000:- fanns det inge t val, dags ett schyst GeForce 256 med
marknadsföring av Sony. Freda a tt sälja lite kapi tal (hehe, rim!). jäkligt cool 3d grafik, 20 GB
gen den 24 November såldes Är det värt de t? Låt mig vända Hårddisk mm. Jaja, till Word,
3 000 Playsta tion 2 till förvän på de t.
Ou tlook och Interne t Explorer ...
Pelle skall köpa ny dator, och
tansfulla entusiaster. Det var
eller hur. Du skall spela spel
också många som inte fick någon det är klart, man måste ju ha de t säger jag till honom, men får
ET

-!__,_.___,

·--·--·----·-·-·--·- .... ,.___

U

O
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Verfical drop 6845 m. SSX
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raskt ett bitskt svar att inte
sysslar seriösa Pelle med något
sådant. När Pelle sedan köp t ett
spel och kommer hem visar de t
sig a tt spele t tar en timme att
installera och när han sä tter
igång räcker inte riktigt minimi
kravet specificerat på spelet. De t
går sakta och ryckigt. Ett alterna
tiv: Köp en billig da tor för cirka
10 000:- för a tt skriva i word,
knacka några mail eller surfa
runt i cybergröten och accep tera
spelandet för vad det är (mycket
mer utvecklande än a tt se på T V
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bitars grafikprocessor kallad
"Emotion Engine" och den är
specialkonstruerad för att han
Vad är PS 2?
tera gravitation, friktion, kom
Ett TV-spel med en hel del extra. plicerade material som eld och
Nämnas kan bland annat D V D  snö med mera. Den kan sam
spelare, dubbla U S B -portar för tidigt behandla bilder och filmer
tangentbord, möss, joysticks, från D V D -spelaren och sam
modem, kameror, med mera, en manfoga detta. Intresserade hit
höghastighetsport enligt stan tar fler buzzwords i rutan här
darden i-L I N K (I E E E 1394), ett nedanför.
expansionsutrymme för t ex
hårddisk eller nätverkskort. En Många som har en Playstation (1
optisk / digital utgång på baksi alltså!) har ofta ett så kallat
dan gör den helt kompatibel Multi-X chip som gör att man
med Dolby Digital, A C -3 och kan spela importerade spel och
D T S . Hjärtat i PS2 är en 128- även "brända" spel (ve och
i alla fall!) och köp en PS 2 för
5000:- (med ett minneskort).

SSX-Snowboarding.
fasa!), finns det något mots va
rande till Playstation 2?
Inte just nu men det är under
utveckling och tycker man att
det är kul med reverseengine
ring av hårdvara kan man kolla
in den svenska siten som hand
lar om utveckling av just dessa
chip på www.ps2.nu. Det bety
der också att DVD-spelaren just
nu endast fungerar med Region
2 men arbetet med att fixa detta
håller på. Jag kommer att skriva
spelrecensioner på de spel jag
har. För mer information hänvi
sar jag till Sonys officiella hems
ida www.playstation2.com
Gustaf Westerlund

Ajaj i armen! (Tekken TT)

Ytlig Teknisk Specifikation

CPU: 128 Bit "Emotion Engine"
Systemklocka: 300 MHz
Systemminne: 32 MB Direct Rambus
Minnesbuss: 3.2 GB per sekund
Vektorenheter: VUO and VUl (FPMA x 9, FPD x 1)
FPU Performance: 6.2GFLOPS
3D CG Geometric Transformation: 66 milljoner
Polygoner I s
Compressed Image Decoder: MPEG2
Grafik: "Graphics Synthesizer"
klockfrekvens: lSOMHz
DRAM Bif/ s: 48 GB per sekund
DRAM Bussbredd: 2560 bits
Pixelkonfiguration: RGB:Alpha:Z
Buffer (24:8:32)

Maximum Polygon Rate: 75 Miljoner Polygoner per
sekund
Ljud: "SPU2+CPU"
Ljudkanaler: ADPCM: 48 kanaler på SPU2 plus
definable by software
Samplingsfrekvens: 44.1 kHz eller 48 kBz (selecta
ble)
I I O Processor
CP.Ukärna: C'urrent PlayStation CPU
Klockfrekvens: 33.8 MHz or 37.5 MHz (valbart)
Sub Bus: 32 Bit
Interface Types: IEEE1394, UniversalSerial Bus
(USB)
Communicaton via i-LINK
Disc Media: DVD-ROM (CD-ROM compatible)
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Dj u ngel konsert

Varje sektion av rang bör ha en orkester. Att så är fallet för elektro är
nog känt av deflesta. Men även maskinsektionen har en orkester. De
kallar sig för Osquar Mutter och strax innan jul hade de konsert.

I:

student
orkestrarna spelar de
ty piskt studentikos
musik, 20- och 30-tals jazz,
framförd med glimten i ögat och
ibland uppblandad med mer
moderna inslag.Orkestern är till
skillnad från SMusK och PQ en
ren sektionsförening. Detta är
dock inget hinder för rekrytering
av medlemmar från andra sek
tioner.
OM DE ÖVRIGA

Djungeltema

Redan biljetten skvallrade om
konsertens tema.Den var nämli
gen finurligt integrerad med en
Zoo-ask, vilket säkerställde att
ingen behövde vara hungrig i
väntan på insläppet. Många av
besökarna hade dessutom sett
till att ta med sig dryck så att de
inte skulle bli törstiga i den
stekande djungeln. Konsertsalen
på
Musikhögskolan var för
illusionens fulländning fantasi
fullt inredd med klara djungelin
fluenser.
Konserten började med en
briljant imitation av "Mitt i

naturens" klassiska inledning.
Fjärilen, de gloende ugglorna
och älgen fanns naturligtvis
med. Ett öppningsnummer där
kostymmakarna
visade sin
klass. Självklart spelades signa
turmelodin "Chariots of fire".
Raskt följde bland annat
"South Rampart Street Parade" ,
"Salsa Amigo" och flera andra
melodier, några med vacker
skönsång till.
Invävt till några av numren
bjöds det på underskön dans
från orkesterns balett Omletten.
För att ytterligare höja stäm
ningen spelades dessutom ett
antal gyckel upp. De mest
minnesvärda torde nog banjofa
briken, betongdjungelboken och
tämja tubaspelaren vara.

Tvärflöjt tämjer trilskande
tuba tämligen trivialt.

gränser. Några försökte till och
med få med sig souvenirer från
scenkläderna hem.
Efter de stående extranumren
"Vi är Osquar Mutter" och
"Brazil" var det dags för sittning
för de som köpt biljett. Bokad
Publikextas
buss sörjde för transport till den,
Efter pausen fortsatte showen fram tills då, hemliga festplatsen
med fler nummer i raskt tempo. Sofiaskolan på Söder, där det
Det bjöds bland annat på vacker bjöds på kyckling och ris. Först
stämsång, och när herrbaletten riktigt sent, eller tidigt om man
äntrade scenen till tonerna av så vill, drog sig de sista festdelta
"Everbody loves my baby", garna hemåt från vad som
visste publikens extas
inga allmänt ansågs som ett minnes
värt evenemang.

Mer musik - mera SMusK!

Om det nu börjat suga i student
musiktarmen och du själv vill
vara närvarande vid en dylik
kulturförlossning, så kan vi tipsa
om att SMusKs årliga vårkonsert
går av stapeln den 30:e och 31:e
mars.
Text: Anders J & Henrik A
Foto: Anders J

Till "Fantomen utan kläder" passar det naturligtvis bra med en
kamel på scen.
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Haj-jAAAA !
Om konsten att säga NEJ!

E

onsdag
kan den som går ner till
KTH-hallen och fikar
se på folk som spelar innebandy
eller kanske korgboll på Elektro
tiden. Den 6 I 12 däremot, höjdes
ett och annat förvånat ögonbryn
när Evita hade samlats för att
lära sina medlemmar självför
var.
N

H ELT VA NLIG

diverse pojkvänner att darra av
skräck samt kunna ge igen på
eventuella storebröder, men rik
tigt så blev det inte. Vi fick lära
oss att trick är något man snabbt
glömmer om man har oturen att
bli överfallen och drabbas av
panik. Vi fick däremot lära oss
att ta oss ur strypgrep och
fasthållningar, och framför allt
att säga NEJ!! !

Taskit läge

kan ett bestämt NEJ skjuta upp
det oudvikliga uppsitgandet
åtminstone ett par timmar!
Evita kommer att anorda en
"forsättningskurs" (eller "nybör
jarkyrs" för den som inte var
med första gången) någon gång i
vår, då alla tjejer självklart är
välkomna! Själv hoppas jag på
lite mer avancerad teknik såsom
" lOcm-klackspark" eller "kast
med liten handväska"!
Cecilia Nylander

Tjooooff

Sikta på strategiska punkter!

Vi hade nog alla väntat oss att
få lära oss de där fantastiska
knepen som skulle göra oss till
Jean-Claudior
allihopa,
få

Eftersom nu större delen av
det manliga släktet faktiskt är
ganska snälla och ofarliga
(under den tuffa och stenhårda
ytan såklart) har jag som tur är
inte behövt använda mina fär
digheter i konsten att ta sig loss,
att säga NEJ näremot, det har
kommit till nytta. Om någon
klockan "jättetidigt-på-morgo
nen" försöker få dig att gå upp

Snart far någon i backen...

RobotRacet 2001
Admittansen är ELABs motsvarighet i Linköping. Sedan några år tillbaka
anordnar de RobotRacet, som är en tävling öppen både för studenter och
andra. Läs mer här: www.studorg.liu.se/admittansen/RobotRacet2001
Verkar det skoj ? Kom då till ELAB och bygg dig en robot! Vi försöker ha
labbet bemannat på tisdagar från 1 8.00 och framåt.
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Kan vi killar allting inför ett blivande äktenskap ? Vilka
frågeställningar finns ? Vad bör vi tänka på? Ja, artikeln
kanske ger några svar, eller?!

••

A

idag är inte
riktigt vad det en gång
var. Människor gifter
och skiljer sig om vartannat.
Löftet om evig kärlek har kom
mit att bli allt mer urholkat.
Många säger att det var bättre
förr, men hur såg det ut förr och
vad var det som var bättre?
Nåväl, inte för att följande text,
hämtad ur en bok från 1929,
kanske svarar på alla dessa
frågor.Men man kanske drar lite
på mungiporna och kommafram
till att vi i dagens läge är mer
upplysta och då förhoppnings
vis till det bättre.
TENS KAPET

Sex en gång i veckan

"Somliga läkare synas vara
benägna att inskränka könsum
gänget till en gång i månaden,
men man har dock rätt att
framhålla, att ingen man, som är
i besittning av god hälsa samt
fysisk och andlig kraft av van
liga mått, kan tillåta sig sexuell
njutning mer än högst en gång i
veckan utan att råka i fara att
både för sin och hustruns del
hava berträtt könsutsvängning
arnas område. Var nygift man
måste såväl för sin som hustruns
räkning avgöra, när måttlighe
tens gräns uppnåtts ..."

Biverkningar

"Ingen må dröja så länge, innan
han ordnar dessa förhållanden,
att han börjar lida av ryggvärk,
samt besväras av yrsel, matthet,
försvagad syn, susning för öro
nen, domning i fingrarna och
allmän eller partiell förlamning.
Var mycket uppmärksam på ert
tillstånd dagen efter ett könsum-
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gänge. Märker ni minskning i
edra kroppskrafter, i eder tanke
skärpa, finner ni er mera känslig
och retlig än vanligt, är ni
mindre uppmärksam och vänlig
mot er hustru eller mindre
sällskaplig, visar detta, att ni bör
iakttaga större försiktighet."

Manlig sexualdrift

"Omåttlig könsnjutning är den
mest förstörande last för såväl
kropp som själ och den mora
liska känslan.Helt säkert hava vi
hört talas om män, som nästan
utan uppehåll hängivit sig åt
dylika njutningar, men alltid har
det varit män, som ej gjort sig
bemärkta för någonting annat än
sina passioner. Såväl mat som
dryck synas hos dem ej ha annat
ändamål än att så länge som
möjligt göra dem mäktiga att
tillfredsställa sina sexuella drif
ter. Visserligen kunna de vara i
besittning av intellektuell begåv
ning, ja, en och annan kan till
och med ägna sig åt någon viss
vetenskap, men alla deras övriga
andliga förmögenheter hava för
krympts och försvagats för att
lämna näring åt och hålla vid
makt deras lidelse."

Undvik upphetsning

"Önskar du göra största möjliga
gagn här i världen, bör du
sorgfälligt undvika överdrivet
förtärande av alla födoämnen,
som besitta den egenskapen att
uppegga könsdriften. Hit höra
ägg, ostron, starkt pepprad och i
allmänhet starkt kryddad mat.
Uppmuntra ej orena tankar
genom att besöka dåliga teater
föreställningar, läsa böcker med

osedligt innehåll, deltaga i opas
sande dans samt pryda din
bostad med okyska statyer eller
vällustiga målningar. Undvik
allt onödigt blottande av krop
pen och uppträd alltid på ett
sätt, som ej sårar blygsamhets
känslan varken hos män eller
kvinnor."

Skilda sovrum

"Återhållsamhet i äktenskapet
möjliggöres bäst, om makarna ej
begagna gemensam bädd.
Omständigheter inträffa också
ofta, vilka icke endast nödvän
diggöra icke blott skilda bäddar
utan även skilda sovrum. Jag
citerar mrs E. B. Duffey: "Har en
äkta man ej tillräckligt välde
över sin benägenhet för kärleks
betygelser, är under alla omstän
digheter rådligast, att makarna
begagna var sin bädd och helst
skilda sovrum med dörr mellan
dem och lås, vars nyckel stannar
i hustruns vård."

Artikelförfattarens notis:

Text inom citationstecken är
citerade ur boken enligt källa
nedan. Styckesrubrikerna har
inget med boken att göra utan är
fria tolkningar av mig ur textin
nehållet.

Uffe Kalla
Källa:

Hemmets Uppslagsbok
Under redaktion av
Fil.Doktor Einar Nylen
Världslitteraturens Förlag, 1929
Mannens och Kvinnans Hygien
(Vad en gift man bör veta)
av Teol.D:r Sylvanus Stall
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Stackars

atteinstitution

?

En Kulen decemberdag, bättre lämpat tillfälle för
ett sektionsmöte finnes knappast!

••
A.

har det
varit SM. Det innebär
ju som alltid att ett
antal beslut skall fattas, saker
NU

EN

GÅNG

Förfriskningar hör SM till

----

skall redovisas och en
väldig massa människor
presentera sig. Så även
denna gång. Den här
gången var det första
gången de nya, förbätt
rade stadgarna gällde vil
ket ordnade ytterligare
förvirring utöver den
vanliga sm-förvirringen.
Förutom det vanliga
valet till funktionärspos
ter valdes på mötet bland Tolveriet större och bättre än tidigare?
annat också en ny sången förbättrad utgåva av sångbobokskommitte, som ska ordna ken.
Anders

Som ni säkert vet
har Jörgen Lantz
fått sparken
och allvarligt
talat, är det inte
på tiden att S V T
förnyar Björnes
Magasin?
Vi har några
förslag ...
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Elektriska ålar

I

Hur kan darrålen ge elchocker utan att kremeras ?

Av MÄSTAREN Carl Barks'
allra första serier Quni
1944) ägnar sig Kalle
Anka åt båh1thyrning och lyckas
omsider få miljonären J. U. Velin
som passagerare. Miljonären får
napp: "En ål! En stor,
vacker, klok ål!", men
undrar om ålen möj
ligen kan vara elek
trisk. " Kanske
det ",
säger
Kalle, "sätt
ihop nosen och
svansen, och se
om det spra
kar!" Det gör
det, och några
rutor senare ser vi
hur den förgrym
made J. U.Velin tvingar
Kalle att fungera som glödlampa, med ålen som batteri.
N

elektroplaxstaplarna stor ström
styrka utan att ålen kremeras.

Hunter och Sachs

beskrivningen av den blev
utskrattad av lokalbefolkningen,
- det är tydligt, skriver han med
uppbådande av all sin kollegiala
välvilja, "att den skildrade hän
delsen blott varit en enstaka
företeelse".

Av de övriga två elektriska
organen: Hunters organ, upp
kallat efter den brittiske läkaren
John Hunter, och sachsska organet, uppkallat efter Carl Sachs, Parallellkoppling
fungerar det förra ihop med Den av darrålen levererade
huvudorganet, medan det strömstyrkan, som kan bli så
senare, som är beläget i stjärten, obehaglig för offret, fördelas
används för
inuti ålen på de
orientering och
Serie k opp ii�ghclt 1 40 p a r a l l e l l kommunikakopplade elektion.
naturligt
troplaxstaplarna,
Darrålen har -- - w ,_.. --- så att det vid
mycket små ögon och förnim- maximalt utlevererad ström
mer istället sin omvärld genom styrka om 1 ampere genom varje
att med hjälp av speciella elek- stapel löper bara 1 I 140 ampere,
troreceptorer längs sidolinjen 0,007 ampere, vilket på intet sätt
känna av små variationer i det besvärar ålen själv.
elektriska fält som orsakas av
Samma konstruktion med
svaga urladdningar från det serie- och parallellkoppling av
Electrophorus electricus sachsska organet.
elektroplaxer återfinns i den i
Nilen förekommande darrma
Det kan i sammanhanget vara
len, Malapterurus electricus
intressant att se hur darrålen, 600 W
Electrophorus electricus L, löst En frisk ål kan leverera ungefär 1 GM., som kan leverera 450 volt
problemet med att kunna ampere vid 600 volt, vilket är mellan huvud och stjärt, och den
bedöva sitt offer
mer än nog för i Medelhavet vanliga fläckiga
m �d en elekt:�sk -Torpedo
narce
att
vara känn- · darrockan,
it
600 Vo
.
_
stot utan att SJalv __
• w -..� __ bart. Den tyske NARDO, som lämnar 300 volt
erhålla en elchock.
f orskningsre- mellan rygg- och buksida (det
Drygt hälften av den tvär- sanden Alexander von Hum elektriska organet, som här
strimmiga muskulaturen är i b o l d t b e r ä t t a r f r å n s i n utgörs av ombildad gälbågs
darrålen omvandlad till tre sydamerikanska expedition hur muskulatur, består av runt 2000
pariga elektriska organ, varav han i trakten av byn Rastro parallellkopplade elektroplax
huvudorganet, vilket löper längs d'Abaxo på det venezuelanska staplar med vardera cirka 1000
elektroplaxer).
större delen av kroppen, består Llanos i mars år 1800 varit med seriekopplade
av ungefär 140 staplar med om att fiska darrål genom att Bägge dessa arter var kända för
vardera bortåt 10000 skivfor- driva ned hästar i vattnet, på antikens folk, och deras stötar
miga, geleartade celler, elektro- vilka ålarna fick uttömma sin ansågs goda mot huvudvärk,
plaxer.
gikt och reumatism.
elektriska energi.
En elektroplax kan alstra en
Denna historia avfärdas dock
Man kan dock tillåta sig
spänning av ungefär 0,1 volt; av Carl Sachs, vilken 76 år senare betvivla att Kalle Anka skulle
seriekopplingen av elektroplax- befann sig på samma ort och instämma i dessa omdömen.
erna åstadkommer hög spän- hade för avsikt att föranstalta ett
Hans-Uno Bengtsson
ning, parallellkopplingen av fiske på darrål efter den von
Fysiker
humboldtska metoden men vid

ki�;;;=-
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Tekken Tag
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Spelens spel, enligt många mycket mer än bara en livsstil.
T I D E R N As

begynnelse
kom Tekken som en
ledstjärna i mörkret för
att visa alla rättfärdiga garners
vad ett riktigt 3D-Beat-em-up
var. Ur dess skugga föddes
sedan Tekken 2 vars ljus kom att
skina över existensen likt ett
aldrig skådat sken. Ur det fokus
Tekken 2 skapat öppna
des en dörr till en ny
dimension kallad Tek
ken 3. Dess omfattning
och storhet kommer
aldrig att kunna förstås
i en sådan enkel värld
som denna, och nu
genom att alla kvarkar
krökt sig lite extra,
varje elektro tunnlat sig
lite längre och bly blivit
till guld har Playstation
2 skapats. Liksom en
gudomlig gåva av
o mätbar magnitud,
Guds förstfödde digitale son,
kommer Tekken Tag Tourna
ment. Spelet som vem som helst
kan spela men ingen kan lära sig
till perfektion. Spelet som omde
finierar begreppet underhåll
ning och som skapat rysningar
hos alla speltillverkare i världen.

Ett helt universum

"Hur kan ett spel vara så bra?"
kanske ni undrar. Till att börja
med - Tekken Tag Tournament är
inte ett spel, inte ens en livsstil
utan ett universum. Jag blev
bekant med universumet Tekken
2 för ca 5 år sedan då en kompis
tagit med sin Playstation hem till
mig.Jag blev så beroende att jag
köpte en Playstation bara för
Universumet Tekken 2 (inte så
bara det inte!). Jag spelade

Tekken var än jag satt och var än
jag stod så jag fick lov att köpa
Tekken 3 när det kom. Rytena
om att Playstation 2 skulle
komma och vilken monsterma
skin den skulle vara hade då
redan cirkulerat ett tag men vi
skulle få vänta ett tag till. När jag
sedan för ca 1,5 år sedan var i

Nice gick jag förbi en spelhåla
och såg till min förvåning att där
fanns ett Tekken universum jag
aldrig tidigare spelat. Det visade
sig vara Tekken Tag Tournament
(TTT). När sedan Playstation 2
kom och med den TTT hade jag
inget val, det var bara att hosta
upp 5 lax för jag var tvungen att
ha TTT. Jag har uppskattat de
antal timmar jag har spelat något
av Tekken universa till över
2000. Vissa kallar mig spelnörd
men jag anser bara att jag är
hängiven.

Många spelmöjligheter

Tekken Tag Tournament är ett
slå -sönder-din-motståndare
innan-han-slår-sönder-dig-spel.
vid en första anblick är det
ganska likt många andra spel i

genren men om man spelar en
stund märker man snart att så är
inte fallet.Trots att jag har spelat
så pass mycket som jag har och
att de karaktärer man spelar
med i viss mån följer med i de
olika versionerna av spelet, kan
jag kanske bara maximalt 4050% av alla tekniker (slag,
sparkar, kast eller grep
som utför genom knappt
ryckningar på kontrollen)
för någon av karaktä
rerna. Det finns ett 30 -tal
olika karaktärer och varje
karaktär har mer än 50
unika tekniker. I de tidi
gare versionerna av Tek
ken ( 1 -3) var det
uteslutande en-mot-en
slagsmål (med vissa
undantag) men i TTT är
det precis som det låter
Tag-slagsmål. Om någon
sett på Amerikans Wrest
ling förstår ni vad jag menar.
Annars betyder det att man är
två på personer på varje lag och
att bara en person i taget får slåss
och att man byter när man vill
under slagsmålet! Detta gör att
man kan skapa en massa nya
taktiker och strategier i spelet
samt att en del nya tag-tekniker
tillkommit. Egentligen kan man
inte berätta hur bra spelet är
utan man måste spela det för att
förstå! Jag tycker som sagt om att
spela och har bara träffar en
person som slagit mig. Så om du
tror att du kan vinna skicka ett
mail så lirar vi!

af Phleuthe
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Amiralen är död!
Leve Amiralen!

Från Amiralitetets salonger meddelas följande.
Under en längre tid har missnöjets röster hörts muttra i leden. Den f.d. Amiralen har försummat den för
en Amiral så viktiga uppgiften att med fast hand lägga en stadig kurs mot nya manövrar och storslagna
sammandrabbningar samt med väl valda titlar inspirera Amiralerna till nya stordåd. Landet Bukowien
har helt enkelt letts ur kurs. Många exempel på den f.d. Amiralens veka ordergivning och förmåga att
inspirera Amiralerna finnes. För att visa på exempel så fick delar av Amiralitetet klara svår sjö på
Östersjön utan f.d. Amiralens fasta ledning och stöd när sjösjukan gjorde sig påmind.
Oron i leden tilltog efter det att dåvarande Amiralen vid en nattlig tillställning i Sollentuna delade ut
titlar så som "Djuphavsamiral" , trots att f.d. Amiralen inte sett djupt hav på länge. En sammansvärjning
bildades omedelbart, en lämplig havsvik rekognocerades samt en för ändamålet lämpligt stycke plank
formad planka rekvirerades. Kravaller utbröt, undantagstillstånd infördes, viktiga offentliga byggnader
besattes, icke önskvärda, tillika frånvarande, element avrättades. Efter våldsam artilleribeskjutning,
införande av sanktioner, sänkta skepp och folkmassan som skanderade " Plankan, Plankan" , tvingades
den f.d. Amiralen Martin Andersson vandra över plankgången ut i det mörka vattnet.
Upprorsmakaren, tillika uttolkaren av Amiralitetets egentliga själ, f.d. Viceamiral Johan Ribrant,
har utropat sig, med m assivt stöd från ett enigt Amiralitet, till Amiral och leder med uppriktig kärlek,
upplyst despotism och ren alkohol ett saligt Amiralitet, som står fullare och fastare än någonsin tillförne.
Undantagstillståndet och sanktionerna har hävts, sökandet efter sjunkna skepp har återupptagits så
att lugnet och sansen ånyo kunnat ta sin rättmätiga plats i Nymbles omnejd i allmänhet och Amiralitetets
salonger i synnerhet. Amiralen leder nu ett enigt Amiralitet och omges av bland andra Arsenalamiral
Samuelsson, Sötvattensamiral Johansson, Hansaamiral Westerlund och Rökverksamiral Gunnheden som
med feta cigarrer under glada tillmälen ses följa Amiralen på nya manövrar. De fortsatt fredliga rela
tionerna mellan Elektrien och Bukowien är härmed säkrade för en överskådlig tid framöver.
Off Course Andersson framlever sina dagar i yttersta armod, med varken heder, vett, lymfkörtel,
cognac eller tidsuppfattning i behåll.

I tjänsten
Signalamiral N orström
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Rekyl satsar på intimitet
Den rådande trenden i klubb-Stockholm
just nu verkar var "lägga ned när man är på
topp" . Så gör inte klubben Rekyl.
- Vi fortsätter att försöka överträffa oss
själva, säger en av klubbarrangörerna
Fredrik "Alda" Aldaeus.
Nytt för den här säsongen är att
arrangörerna kommer att göra det lilla
dansgolvet ännu mindre för att få en
intimare stämning. Det kan innebära att det
snabbare blir fullt, så det gäller för gästerna
att komma tidigt. Dessutom blir det
ungefär varannan gång "REW" ( dvs.
retromusik) och varannan gång "FWD"
(rykande ny musik) på stora golvet. Med
undantag för säsongspremiären kommer
kl�bben dessutom att köra på lördagar.
OPPETTIDEN är 20.00-02.00. Entren är
40 kronor, eller 20 kronor om man har SFS
kort. Före 22.00 är det fri entre. Åldersgrän
sen är 20 år. Platsen är Nymble, Drottning
Kristinas väg 15. (T)-Tekniska Högskolan.
Mer information finns på hemsidan,
www.klubbrekyl.com
Re graphics: A picture is worth lOK words
-- but only those to describe the picture.
Hardly any sets of lOK words can be
adequately described with pictures.
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Det ryktas att . . .

... den person som fyllt myntinkastet till läskautoma
ten med enkronor, och därigenom gjort den
obrukbar för törstande studiekamrater, är ett stort
pucko.
... Uffe jobbar i tolvan ...
.. . inte nog med det ... han bor där!
... grönt förvisso är julens färg, men allt som är grönt
hör inte julen till.
... tet ::/= jättelätt V elever
... Tettentan 19 I 12 = släpptenta
... Snart e det julafton... (kommentar: om sissådär 12
(11 Red. anm.) månader)
... Tentapuben var mycket kul
... reglerteknik är en lek med vatten
... att ett modem kan befinna sig på 5000 km:s
avstånd från själva datorn, eller?!
... fiskarna har fått epelepsi efter att ha haft
strobedisco i en vecka
.. . luften i datorsalarna är bättre än någonsin ... (ingen
där? Red. anm.)
... det ser för d-t ut i tolvan
... folk inte kan städa efter sig, undras om det ser ut
likadant hemma hos dem
... e-ordf emeritus skall segla Wasa på nästa esquader
= två vrak ger sig ut

Definition
En ingenjör är en person som kan
anses som en respektingivande
expert,
därför att hon/ han med en
"We apologize for the error in last week' s paper in which we
kolosal produktivitet och energi
stated that Mr. Arnold Dogbody was a defective in the police
kan leverera rader av obegripliga
force. We meant,of course, that Mr. Dogbody is a detective in
formler, med minutiös noggrannthe police farce."
het
beräknade ur tvivelaktiga
-Correction notice in the Ely Standard, a British newspaper
I data erhållna från intesägande
·----""- prov och mycket ofullständiga
--···· ·-·- ··..-·---------·
--····- .."'--··-·-·---------·
,-experiment utförda med instrui ment av problematisk precision
(12 Jan 2001, West Virginia)
A Charleston bank robber' s alibi for the crime placed him in 1j· a:7 personer, vilk�s pålitlighet är
diskutabel och vilkas mentalitet
hot water when he claimed to be buying heroin in another
är dubiös, i den speciella förhopp
state at the time of the robbery. He gave them a hotel receipt
ningen att förrvirra och förarga
and police searched the room to find 84 packets of heroin.
alla utanför hennes I hans eget
Police decline to comment on Donald' s fate.
skrå.

.
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Skid resa 200 1

Så var vi äntligen på väg. 25 teknologer i en buss som styrde sin kosa
mot kontinenten.

N

och spän
ning låg i luften, skulle
detta bli värt förlorade
föreläsningar och penningar.
RV O S I T E T

I bussen

Under resans gång stannade vi
inte bara för att äta utan också
för att släppa av och på nya
resenärer. Detta gjorde att vi
efter 12 timmar i buss fortfa
rande satt fast i den Skånska
myllan. Då kom som en rädd
ning bron. Detta civilingengörs
mässiga mästerverk. De 5 7
meter höga pylonerna hälsade
oss välkomna till Europa och
blev bland det första vi såg,

Johan vaknar upp i bussen.
denna tidiga morgon. Efter ett
stopp i Danmark åkte vi sedan i
ilfart mot den franska skidorten
Val Thorens.

I backen

Tidigt på morgonen den 13
januari rullade bussen in till
sportcentret i Val Thorens. En
tjock dimma omslöt de stora
hotellkomplex som ligger hopp-

tryckta i den lilla dalen. Ivern att
få komma ut i backen efter 36
timmar i buss, var naturligtvis
stor. Efter en stärkande frukost
försvann så alla ut i backen.
Val Thoens är Europas högst
belägna skidanläggning på en
höjd mellan 2300 och 3200 meter
över havet. Det är en av tre dalar
vars sammankopplade liftsys
tem utgör världens största skid
område. Med hjälp av kabinlift Våra förtjusande reseguider.
kan man ta sig upp på den 3200
man beskådade den vidunder
meter högt belägna toppen Cime
liga utsikten.
de Caron från vilken en vidun
derlig utsikt kan besådas som
I baren
bland annat innefattar Mont
Ett annat populärt arrangemang
Blanc, Eropas högsta berg. För
var, hör och häpna, barrundan.
den som mot förmodan inte
Efter en middag på Tango, med
imponeras av detta finns också
diverse drycker, gjorde vi stan
den kända flygplats därGolden
osäker. Vad som sedan hände är
eye spelades in att titta på.
det nog inte någon som vet helt
Det man söker när man åker
säkert. Säkert är dock att det
på skidsemester är naturligtvis
blev ett väldans röj med mycket
bra skidåkning. Det är också det
dans och att det blev ganska
man finner i Val Thorens. De
många shots, drinkar och öl till
enorma liftsystemet bjuder stän
slut.
digt på nya överraskningar,
vilket gjorde att den dryga
Avslutning
veckan förflöt alltför snabbt.
Efter en hård vecka med minnes
Förutom bra skidåkning bjöd
förluster (av olika anledningar),
Frankrike också på bra väder,
träningsverk och snö innanför
med sol nästan varje dag.
jackan så började veckan lida
Vår resebyrå hade, för att
mot sitt slut. Som avslutning
mjölka oss på pengar, arrangerat
hölls en avslutningsmiddag av
diverse arrangemang som vi
högsta klass på den kultförkla
med glädje deltog i. Ett av dess
rade restuarangen Tango. En
populära arrangemang var pick
god middag blev en fin avslut
nicken. Våra värdar hade under
ning på en fin skidvecka.
förmiddagen byggt upp ett snö
Ett stort tack till Johan och
bord på vilket man lagt upp en
Jonas som såg till att skidresan
baguett-buffe. Till detta bjöds
blev av och till Langley Travel
det godis, läsk och öl i överflöd.
som tog väl hand om oss under
Denna dag hade vi också solen
resan.
med oss och alla kunde sakta
smälta maten, samtidigt som
Oscar Blomkvist
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