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

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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Bara regn hos mig

D

tjenare, här är jag igen.

HAR börjat bli vin
ter, det har ni kanske
märkt. När det här
skrivs har den första snön just
smält bort för första gången, ett
senario vi nog kommer se fler
gånger de närmsta månaderna.
Men, här sitter jag och pratar
väder, det var ju inte riktigt
tanken. Har ni tänkt på hur ofta
det blir så? Det måste eg netligen
vara ett av de mer menlösa
samtalsämnerna som finns?
"Usch, vad kallt det är!", "tänk
vad det blåser...", "I morse när
jag vaknade då var det MINUS
GRADER!!!" låter det allt som
oftast. Som om inte den man
pratar om det radan märkt det.
Ja, nu vill jag ju inte påstå att
jag är bättre p å något vis, jag är
en notorisk väderpratade, det
måste jag allt erkänna. Jag
menar, det är ju så enkelt.Istället
för sitte i någon slags generad
t ystnad är det bara att kläcka ur
sig något om att, "det känns som
det börjar bli mildare ute". Hur
enkelt som helst, nästan lite för
enkelt, det är väl därför det är så
vanligt förekommande. Som nu
till exempel, jag skulle ju egentET
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ligen skriva ett kåseri som upp
manade er till att kandidera till
någon sektionspost.

Kandidera mera
Det är ju snart december-SM och
hög tid att börja fundera på vad
man ska syssla med i vår. Det
blir ju nästan lite trångtom plats
för det nu, fast ni är ju smarta
människor som redan kan alla
bra argument för sektionsenga
gemang så jag behöver inte dra
dem igen. Utan bara säga, vi ses
på december SM
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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
epost
till
skicka
emission@e.kth.se och
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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
frågor.
mänpolitiska
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Undervisningsmål
Dan Skogström har i nr 4/2001 av Emissionen ställt sig frågan vad
som inte är bra med utbildningen vid KTH. Jag delar hans oro kring det
faktum att utbildningstiden i praktiken inte är 4.5 år utan snarare 5.5 - 6
år för stora delar av de 2/3 av teknologerna som når examen.

D

TES är att KTH
saknar vettiga mål
för sin utbildning och
för de i utbildningen ingående
kurserna samt att utvärderingen
av kurserna saknas eller är
undermålig. Jag vill med detta
inlägg försöka ge en bild av hur
vi för närvarande arbetar med
målformuleringarna inom E
progr ammet och samtidigt
något belysa svårigheten med
att sätta upp relevanta mål och
utvärderingar.
Först vill jag dock poängtera
att det inte alltid går att spåra
ANS

problem med studierna och
studietiden
till
undermålig
undervisning. Jag har under de
senaste åren varit examinator i
den projektkurs som getts för att
examinera äldre (E91 och äldre)
teknologer. Vid de diskussioner
jag haft med dessa teknologer
har det sällan varit kursernas
karaktär som varit stötestenen.
Problemen har ofta varit paral
lella aktiviteter som arbete,
familj och resor. Dessa skäl kan
också ligga bakom försenade
studier redan under åk 1 och 2.
Då skapas ofta en ond cirkel
med körda tentor missade stu
diemedel och därmed behov av
extraarbete för sin försörjning.
Vår ambition måste därför
vara att skapa ett utbildnings
program som är så motiverande
för studenterna att de i stor
utsträckning lockas till ambiti
ösa studier och till att ta sin
civilingenjörsexamen.
Tillbaka till Dans teser:

Målsättningar för
programmet

Vid de förändringar som gjordes
i samband med utvecklingen av
E2k (första årskursen var EOO)
var kopplingen mellan målsätt
ningar för utbildningen och
vilka kurser som finns i den ett
betydelsefullt inslag. Parallellt
med att årskurs 1 och 2 utveckla
des formulerades E-program
mets nya målsättningar. Dessa är

Må/sättningar för civilingen
jörsutbildningen i Elektroteknik
på KTH

Civilingenjörsutbildningen i
elektroteknik ska ge sådana
kunskaper att den utexamine
rade civilingenjören kan utföra
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kvalificerat elektrotekniskt
utvecklingsarbete. Utbildningen
ska därför ge träning i att:
1 analysera och lösa komplexa
elektrotekniska problem;
2 skapa matematiska modeller
och anknyta modellerna till
den fysikaliska verkligheten;
3 sätta sig in i och tillämpa nya
forskningsresultat.
Civilingenjören behöver mycket
goda kunskaper och färdigheter
i matematik, fysik och elektro
tekniska tillämpningar. Detta
innefattar förmåga att:
4 analytiskt och numeriskt lösa
problem inom matematik,
fysik och elektroteknik;
5 utnyttja datorbaserade verk
tyg för att lösa tekniska pro
blem och utveckla nya
tekniska system;
6 planera, välja metoder för
och genomföra experiment
och mätningar samt analy
sera, behandla, utvärdera
och rimlighetsbedöma mät
data.
Kvalificerat utvecklingsarbete
kräver att civilingenjören kan
hantera teknisk information.
Detta innefattar att:
7 söka, systematisera, sam
manfatta, utvärdera och kri
granska
teknisk
tiskt
information;
8 att muntligt och skriftligt
kunna presentera teknisk
information på ett effektivt,
sakligt och intresseväckande
sätt.
Det är vidare önskvärt att civil
ingenjören har ett brett perspek
tiv på de tekniska system han I
hon utvecklar och arbetar med.
Detta innefattar att:
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9 behandla tekniska system
med den respekt som krävs
för ett säkert handhavande;
10 kunna analysera samverkan
mellan samhället och de
elektrotekniska system som
civilingenjören konstruerar
med avseende på mänskliga
och sociala faktorer samt mil
jömässiga konsekvenser.

Jämförelse mellan förslag till
ny LoT för årskurs 7-3 och mål
sättningarna
Finns det då någon koppling
mellan målsättningarna och de
kurser som ges. Ja, faktiskt. En
kurs inom basblocket måste
uppfylla någon av målsättning
arna ovan, helst flera. För att visa
på detta samband skapades
matrisen i figuren nedan som
visar på vilka av målsättning
arna som berör just den kursen.
Som matrisen visar har de flesta
kurserna koppling till flera mål
sättningar.

Utvärdering av programmålen
Det är ur matrisen lätt att se om
de kurser vi ger bidrar till att
uppfylla målen. Det är dock inte
ro
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särskilt intressant. Intressantare
är om det är rätt mål vi satt upp.
För att svara på det så behöver
man vänta rätt många år efter
examen för att med säkerhet
kunna säga om de ingenjörer vi
utbildat har rätt profil. KTH har
dock utbildat civilingenjörer
under rätt många år och vi vet
med ganska god säkerhet vad
som förväntas av en civilingen
jör. Kraven på ingenjörerna för
ändras dock hela tiden och det är
viktigt att vi också förändrar vår
utbildning i takt med dessa
förändrade krav. Om vi jämför
dagens utbildning med den som
gavs till exempel på 70-talet så är
också skillnaderna betydande
både i upplägg och innehåll. En
större revision av utbildnings
programmet brukar ske ungefär
med tio års mellanrum.

Målsättningar för kurser
och del av kurser

Ett naturligt steg är efter faststäl
lande av programmets mål att
formulera mål för kurserna.
Genast blir det svårare. En
civilingenjörsutbildning är mer
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Numeriska metoder 4 poäng
Signaler och System 10 poäng
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Elektronik 8 poäng
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än summan av alla kurserna.
Ambitionen är att studenten
under sin utbildningstid skall
utveckla olika egenskaper, till
exempel problemlösningsför
måga och analytiskt tänkande.
Dessa egenskaper tränas inte i
någon specifik kurs utan är
genomgående teman som för
hoppningsvis blommar ut när
examen närmar sig. Dessa egen
skaper är också något man ofta
får höra som något mycket
positivt och väsentligt när man
diskuterar med civilingenjörer
som har några års yrkeslivserfa
renhet. Programmålen ovan är
också ett försök att delvis kon
kretisera dessa abstrakta egen
skaper.
Målet för en kurs kan alltså
knappast formuleras som ett
antal punkter som enkelt går att
utvärdera Qämför med att ha
som målsättning att kunna vissa
integraler i matematiken). Det
önskvärda är inte att formulera
mål för vad man ska lära sig
utan för själva lärandet. Att
formulera sådan mål är inte
enkelt utan så pass svårt att KTH
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deltar i ett stort pedagogiskt
projekt med MIT, Chalmers och
Linköping där formuleringar av
målsättningar för lärande är en
väsentlig del. Förhoppningsvis
kommer resultaten från detta
projekt att senare spridas på alla
KTHs program.

Utvärdering av kurser

Utvärdering av kurser skall
enligt rektorsbeslut ske i sam
band med varje kurs. Svårighe
ten att utvärdera mot mål har jag
berört ovan. Det är ändå extremt
viktigt att alla kurser får en
vettig genomgång under och
efter kursens gång. Många av de
problem som en kurs uppvisar
är av praktisk karaktär och kan
ganska enkelt lösas vilket ofta
leder till en märkbar förbättring
av kursen.
Om
utvärderingar
inte
genomförs bör antingen pro
grammets studierektor eller pro
gramansvarig kontaktas. Jag är
medveten om att utvärdering
inte alltid genomförs explicit i
alla kurser och uppmanar därför
Er studenter att alltid påpeka för
kursansvarig att ni vill ha en
utvärdering och därtill hörande
kursnämnder.

Pedagogik och
"heterogena studenter"

Jag vill avslutningsvis ge några
kommentarer rörande det peda
gogiska upplägget i undervis
ning och examination. Många
studenter förespråkar alterna
tiva undervisnings- och tenta
mensformer. Jag är positivt
inställd till att göra E-program
met mer mångfasetterat när det
gäller dessa frågor. Den nya
Elektroprojektkursen i ettan är
ett sådant exempel. Ett annat är
att den obligatoriska kursen i
mätteknik inte skall examineras
med en klassisk tenta. I sam
manhanget är det dock värt att
poängtera att många studenter
också uppskattar det mer tradi
tionella sättet med föreläsningar,
övningar, laborationer och van
liga tentor. Det finns antagligen i
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praktiken inget upplägg som
passar varje student optimalt
utan det gäller att göra utbild
ningen intressant, motiverande
och krävande med en väl
avvägd blandning av olika
pedagogiska former. Viktiga fak
torer att ta hänsyn till i detta
arbete är i detta sammanhang
teknologernas arbetsbelastning
(alternativa former är oftast mer
tidskrävande) och den ekono
miska verklighet program och
institutioner lever i.
Jag uppskattar mycket det
initiativ som ESN och i detta fall
Dan Skogström tagit när det

gäller att föra upp utbildnings
frågorna på "dagordningen".
Under flera år har det varit allt
för tyst bland E-teknologerna
när det gäller dessa frågor. En
konstruktiv dialog mellan stu
denter och lärare är en förutsättning
för
utveckling
av
utbildningsprogrammet.
Era
synpunkter är ju den snabbaste
utvärderingen av vår utbildning
framförallt med avseende på
genomförandet och motivatio
nen.
Stefan Östlund
Programansvarig Elektroteknik
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Ar det värt det?
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SNO, filosoferar kring fusk . . .

N

J A G för någon vecka
sedan satt och rättade
tentor i digital elektronik
hittade jag några tentor som var
misstänkt lika varandra. Lite för
lika för att det skall vara en
slump. Då slog det mig att det
kanske är vanligare med fusk på
K TH än vad jag hittills trott.
ÅR

Om man blir ertappad?

Om Ture Teknolog blir ertappad
eller misstänks för fusk sker
först en utredning varefter rek
torn kan välja att föra ärendet
vidare i disciplinnämnden. I
disciplinnämnden sitter lite
blandat KTH-folk (varav minst
en lagkunnig) samt två stud
eranderepresentanter och avgör
vad som skall hända med Ture.
Det kan bli allt från en varning
till sex månaders avstängning
från studierna. Avstängningen
innebär att man inte får tentera
eller delta i undervisningen,
man är helt enkelt inte en
student på K T H under avstäng
ningstiden.

Dags för lite moralkakor

Alla har nog någon gång fuskat.
Jag gjorde det själv i viss
utsträckning på högstadiet. Det
roliga är att jag lade ner mer tid
på att skriva fusklappar än vad
det skulle ha tagit mig att plugga
till provet. Till vilken nytta?
Tja ... Man kanske får lite högre
betyg än vad man skulle ha fått
på den hederliga vägen och
möjligen behöver man inte lägga
ner lika mycket tid på plug
gande om man fuskar.
Men är inte det samma sak
som att Ture går till mönstrings
kontoret och säger att hans
kropp är i toppform bara för att
han vill ha den där posten som

fallskärmsjägarbefäl när han vet
att han har problem med knäna?
Visst, det funkar på mönstringen
och Ture kanske blir placerad
där han vill men när han rycker
in lär det inte dröja länge innan
sanningen uppenbarar sig.
Jag tror personligen att Tures
fusk på K TH senare kommer att
märkas på Tures arbetsplats när
chefen säger "Va? Kan du inte
det här? Hade inte du femma i
den kursen?" Vad skall han då
svara?

• Sekreterare (gissa vad en
sekreterare gör?)
• ÅRe (Årskursrepresentant).
Det behövs ÅRe för l:an och
2:an. ÅRe ser till att kurs
nämndsverksamheten funge
rar i sin årskurs och är E S N s
kontakt i årskursen.
• T F N -representant (Tjänste
förslagsnämnden). I tjänste
förslagsnämnden beslutas det
om vilka som skall bli profes
sorer m.m. och där skall det
sitta en studeranderepresen
tant.

__,,._,_j_ _________,_____,

·-----·-------------·-····--I! "Alla har nog någon gångfuskat. Jag
gjorde det själv i
viss utsträckning på högstadiet. ". . . "Till vilken nytta?
Tja . . . Man kanske får lite högre betyg än vad man
skulle ha fått på den hederliga vägen"

Det behövs folk till ESN

Det är snart årsskifte och då är
det dags för mig att lämna över
klubban efter ett år som studie
nämndsordförande. Men det är
inte bara min mandatperiod som
går ut utan det finns även andra
poster inom E S N som behöver
tillsättas! Det behövs bland
annat:
• PA S (programansvarig stu
dent). Påverkar utbildningen
som helhet i ett långsiktigt
perspektiv, har en hel del att
säga till om när det gäller
framtida upplägg på utbild
ningen.
• StURe (Studiesociala utskot
tets representant). Jobbar för
att förbättra det studiesociala
klimatet på KTH, det vill
säga allt från lokaler till
studenternas välmående.

Vill du veta mer om dessa poster
(eller andra ESN-poster som
skall väljas) är det bara att
kontakta mig (sno@e.kth.se) eller
ännu bättre, kontakta den som
för närvarande sitter på posten!
Vem det är ser du på vår
hemsida, http://www.e.kth.se/esn/
Det går även att påverka
studiekvaliten utan att ta någon
funktionärspost. Ett bra sätt är
att dyka upp på nästa E S N 
möte som äger rum kring
månadsskiftet november
I
december (se lappar i Q-huset, i
tolvan och på kåranslagstavlan)
och framföra sina åsikter!
Keep it up, snart är det jullov!
Adam Malmcrona

sno@e.kth.se
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Där inte bastu, brännvin eller tjära hjälper, där är döden.
Finsk
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Osq lahti !

Som kanske är bekant har Elektro en vänförening i Finland som
kallar sig SIK ("Sähköinsinöörikilta "). Varje höst tar de sverigebåten
hit för att träffa oss. Så styret brukar ordna en liten fest.

K

Allting har en ände---��

N O G är det
väldigt få svenskar
som nappar på erbju
dandet att gå på den här festen.
Jag kan säga, med en tre-fyra
SIK-gasquer på nacken, att de
som gör så alltid har det
oförskämt roligt. Finnarna
tycker om att festa med oss,
annars skulle de knappast vara
så ivriga att komma tillbaka år
efter år.
NSTIGT
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S I K-stuga

Vad gör man av 68 festsugna
finnar? Kör ut dem till Osqvik
förstås! Sedan är det bara att slå
på bastun, laga en rejäl gryta
chili eon carne (alltid chili i
stugan!) och stoppa in Twisted
Sister i playlisten.Sedan har man
ett partaj!

Klädseln

i:
il

Se sujui kuin

tanssi.

Finnar är melankoliska och
tystlåtna.
Vem är inte det, dagen efter?.

Alla finska män bär kniv.
Trots empiriska försök med att
ragga på folks flickvänner har
jag inte märkt av något sådant.

SIK är förstås inte lika elegant
klädda som vi. Overallerna är
sponsrade och istället för
schmeck har de vita studentmös
sor med tofs på toppen. Tofsen
har somliga bytt mot en
lampsladd (eller hos damerna:
en förlängningssladd.)

Lite fördomar:

Finnar dricker en massa sprit.
Sant, men de verkar kunna
hantera det också. Att försöka
hänga med i svängarna är dock
inte rekommendabelt.
Finnar har emellertid väldigt
svårt att se tjusningen med
Bäska Droppar.
Hän o/i väsynyt Ja nukahti heti.

8

Jag tyckte förstås att det var lite
underligt att SIK valde att åka
hem mitt i natten, när de för en
gångs skull har någonstans att
sova (packade (oavsiktlig ord
vits) som sillar, javisst, men vad
fasiken).
Festen tog nu natuligtvis inte
slut för det. Somliga bastade till
soluppgången - något som inte
precis befrämjar en hälsosam
vätskebalans.
Andreas & Andreas gjorde
däremot inte så. De tyckte
finnarna var sådana heders
knyfflar att de följde med SIK
tillbaka till Finland.

Allvarligt talat var jag lite sugen
själv.

Fredrik

eller E
fll'
lnkv1. s1•t\oll
-4�peclitiona
Torsdag 29 nov kl 19.
Spelas även fred 30 nov kl 19 och lörd 1 dec kl 17.
Bilj etter vid bokbord å Kåren eller via www.ticnet.se
O Info via www.karspexet.nu

Rt,RSP.Ec-UT =

Fermats Gåta

I

"Matematik är inte något försiktigt framåtskridande längs ett
välröjt huvudstråk, utan en resa in i en främmande vildmark, där
forskningsresandena ofta går vilse. Har dessa fullkomlig kon
troll borde detta vara ett tecken för historikerna på att kartorna redan
är ritade. De riktiga forskarna har givit sig av åt annat håll. "
WS Anglin

ÅRETS
mottagning
bestämde vårt kära teknis
att ge de nyantagna den
bästa tänkbara start och man
satte ihop ett paket med lite t
shirts, en tjock tröja med KTH
loggan och en bok. Boken gavs
ut till samtliga nyantagna och
heter "Fermats gåta" av Simon
Singh. Hur bra var boken egent
ligen och var det ett bra val?
NFÖR

Simon Singh

Den uppmärksamme läsaren
kanske känner igen namnet
Singh och då inte ifrån singsing.
Denne Singh var nämligen här
förra året för att dela ut ett pris
till de KTH- doktorander som
först i världen lyckades lösa alla
koder i en annan av hans böcker,
"kodboken". Man kan fråga sig
om KTH genom detta även fick
ett bra pris på de böcker sin
Singh inte lyckats sälja. Man kan
ju tänka att ledningen beslutat
att ta en bok som handlar om
något ämne som berör teknisstu
dierna, men sedan sparat pengar
genom att köpa den billigaste
möjliga och genom detta val
skrämt iväg en hel drös med
nyantagna. Fattiga studenter
skulle ju inte märka någon
skillnad, då de troligtvis inte
skulle läsa boken ändå utan
istället använda den till toalett
papper då vanligt toalettpapper
är dyrt eller som kaminbränsle
då Stockholm har blivit kallt
enligt vissa sångare. För att ta
reda på dessa resultat så satte jag
mig under en filt och vände upp
första sidan. Efter två veckor av
diffusa minnen av föreläsningar
vars område är oklara än idag
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var det då dags att tomt beskåda
den sista punkten på sidan 332.

Fermats gåta

Fermats gåta handlar om en sats
som Fermat ställt upp år 1637
vilken påstår att xn +yn = zn,inte
gäller för n >2. Satsen ter sig
simpel vid en första anblick men
många och stora matematiker
har fått kapitulera när de försökt
bevisa satsen genom tiderna.

a
ts
Ferm
g ata
o

Så löstes världens
svåraste matematiska
problem

I_

Fermat var en matematiker som
inte brydde sig om ära och
berömmelse. Han bodde ute på
landsbygden och publicerade
aldrig några av sina upptäckter.
Enda skälet till att historien om
Fermats stora sats blivit så
mytomspunnen är för att Fermat
gillade att hyckla sina samtida
kollegor. Han skickade brev till
dem så snart han löst ett
matematiskt problem, men han

bifogade endast resultatet utan
några uträkningar och påstod
sig veta att det stämde och på så
sätt utmana dem att lösa proble
met själva. Fram till sin död den
12:e januari 1665 hade han sänt
ut 48 sådana observationer,
bland dem fanns den stora
satsen. Fermat brukade aldrig
skriva ner sina bevis, han
använde mest sitt huvud och
kladdpapper. När han löst ett
bevis så slängde han det och gick
på nästa. Ibland använde han
dock marginalen i sin matema
tikbok för att skriva ner små
observationer och i denna står
att läsa om Fermats stora sats:

"Cuius rei demonstrationem mira
bilem sane detexi hane marginis
exiguitas non capet."
-Jag har i sanning ett under
bart bevis för detta påstående,
men marginalen är alltför trång
för att rymma densamma.
Efter hans död sammanställde
hans son de anteckningar som
fortfarande fanns kvar och
publicerades dessa i "Diophan
tus Aritmetica med anteck
ningar av P.de Fermat".
Under åren som följde bevisa
des samtliga observationer en
efter en som Fermat skickat ut,
utom den stora satsen, samtliga
observationer stämde.

Andrew Wiles

Den 23:e juni 1993 hölls en
matematikkongress på Cam
bridge. Ryktet sade att något
otroligt skulle inträffa, det rykta
des att ett matematikgeni vid
namn Andrew Wiles bevisat
Fermats stora sats. Andrew
Wiles var ett matematikunder,

em1ssmnen s
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men hade inte synts till mycket
under de senaste åren och hans
kollegor trodde att han inte hade
så mycket att tillföra längre. De
flesta matematiker gör sina
genombrott i unga år då glöden
för matematiken är stark, men
Wiles hade kommit sig till åren
och fyllde 40 år 1993. Men de
kunde inte ha mer fel då han
ensam arbetat på att bevisa den
stora satsen i 7 år, i en tid där de
flesta stora matematiska genom
brotten åstadkommits i forskar
lag.
Beviset var i sanning ett
mästerverk och många av åhö
rarna kände att historia skapa
des då Wiles slutförde de sista
raderna i den knäpptysta före
läsningssalen och avslutade
med"jag tror att jag slutar här".
Det var verkligen ett mastodont
bevis som Wiles lagt fram då det
upptog inte mindre än 200 sidor
och det knöt ihop alla viktiga
områden inom talteorin. Efter
300 år hade någon antagit
Fermats utmaning och vunnit,
och som det var gjort också!

Boken

Fermats gåta beskriver matema
tikens utveckling från det antika

Grekland till nutid och beskriver
utförligt de stora tänkarna, deras
liv, upptäckter och tankar. Boken
målar upp något som bäst kan
beskrivas som en saga där den
stora satsen är själva navet i en
berättelse full av list, mod,
skumraskaffärer, tragik och
många av matematikens stora
hjältar. Boken har lyckats und
vika att gå alltför djupt in i
matematiska beräkningar och
beskriver istället utvecklingen i
ord som man kan ta till sig även
om man inte är matematiker. Det
här är en fantastiskt fängslande
bok som tar läsaren med på en
skattjakt efter den stora satsens
gåta. Bit för bit lägger Singh
snillrikt ett pusslet som till slut
utmynnar i Andrew Wiles bevis
av den stora satsen, det svåraste
matematiska problemet i värl
den.

Gåtans svårighet

I avtal med Djävulen finns en
novell av Arthur Poges som
heter "Djävulen och Simon
flagg". I den ber djävulen Simon
Flagg att ställa en fråga till
honom. Om Djävulen lyckas få
fram ett svar inom 24 timmar tar
han Simons själ, men om han

misslyckas ska han ge Simon 100
000 dollar. Simon ställer frågan:
"Är Fermats sista sats sann?"
Djävulen försvinner och susar
världen runt för att tillgodogöra
sig varje matematiskt grand som
någonsin skapats. Följande dag
återvänder han och erkänner sig
besegrad:
" Du vinner Simon", sade han
nästan viskande och betraktade
honom med oförbehållsam res
pekt." Inte ens jag kan lära mig
tillräckligt med matte på så kort
tid för ett så svårt problem. Ju
mer jag kom in i det, desto värre
blev det. Ickeunik faktorisering,
ideal - äsch! Du förstår", sade
Djävulen förtroligt," inte ens de
främsta matematikerna på andra
planeter - som ligger långt före
er - har löst den. Det finns en
kille på Saturnus som ser ut som
en svamp på styltor ungefär.
Han löser partiella differential
ekvationer i huvudet, och till och
med han har gett upp."
Det som inte ens Djävulen
klarade på 24 timmar tog
Andrew Wiles 7 år. Boken om
hur det gick till är en bok som
måste läsas.

Micke

PR informerar
'J

Snart är det jul igen ..
ch då är det ju givetvis LussePre.
Kalaset går av stapeln kl. 19.00 i
Tolvan.
Klädsel är Overall och priset
är 90 kr men man får inte

glömma att ta med en julklapp
värd 20 kr. Det är som vanligt
traditionellt julbord med dans
runt granen etc. PR kommer att

sälja biljetter på lunchen i Tolvan
samt på pre@e.kth.se.

Programrådet
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M urphy's vs . Gu inneB
Lördagen den 10 november hade PR bjudit in till OverÖl en fest i
bästa Elektroanda. Kvällens gimmick var blindtest av öl. Vi vet nu
att man inte blir blind av ölen. Och det är ju bra. Förresten finns det
numera vinflaskor med etiketter med blindskrift för dem som inte vill
görafler misstag.

E

RDINGER

WeiBbier

Gult mineralvatten.
Utan tvekan. Fast...
Rasmus säger att det visst ska
smaka något. Sådetså! Får väl
testa igen vid tillfälle.

Newcastle brunöl

Fåsenu... Det är en ale... Den e
go...

Chimay Röd

II

I

Ännu en öl som Rasmus säger är
god och smakrik. Men... Själva
associerar vi den med glögg.
Eller, gjorde i alla fall det igår.
Den har en distinkt smak och
doft av kryddnejlika. Den får
annat julöl att framstå som
Falcon Bayerskt med suketter.

Murphy's eller Guinness?

Provar först Guinness. Ja det här
är nog Guinness. Nä förresten,
den är inte tillräckligt krämig.
Provar sedan Murphy' s. Tjena
kompis, det här är definift
Guinness! Jaså inte ...
Vi gör om blindtestet någon
timme senare. Tar fel igen.

12
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Ibland är det inte så lätt ...

... att tolka sin egen handstil. Vi har gjort vår bästa. Kanske
du kan göra det bättre?

Vår tolkning:

"Lindeman KRIEK ?
ingen apostrof
pos: 25 cl. bara
mera socker! "

"Murphy's vs Guinness "

(bild på boxningsmatch)

"Joar är som en bil:
Man kan köra med honom
hur mycket som helst
bara man ser till att han är tankad."

Får man vara anonym?
!Joar & Fredrik
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Emissionen möter

Peter Fu ks
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Alla som någon gång har haft Peter Fuks som föreläsare vet att han
är mycket speciell. Med praktiska experiment och med stor humor
gör han elektroniken spännande. Själv säger han att förståelsen är
viktigare än matematiska detaljer. Det finns också många myter
kring denna man. Är det till exempel sant som det sägs att han alltid
bär med sig en kamera för att kunna fota intressanta antenner, och
har han verkligen byggt och använt en störningssändare, som slagit
ut mobiltrafiken på hela campus ? Emissionen beslutade sig för att
söka sanningen i dessa rykten och det visade sig att de var allt annat
än ogrundade.
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ag har avtalat tid med
Peter Fuks och vi träffas
klockan nio på morgo
nen. När jag kommer in
i hans arbetsrum är det
överfyllt med elektronik och
böcker. Anledningen är att TET
institutionen precis har flyttat.
Detta på grund av de tidigare
allt för höga hyreskostnaderna.
Det har lett till att labbet inte
längre är lika stort, vilket Peter
tycker är tråkigt.

Mannen

0: Hur började du plugga?
P: För mig var det väldigt
enkelt. När jag var ungefär
tretton år gick jag förbi en
bokhandel och såg en bok om
hur man bygger en egen radio.
Jag köpte den och byggde sedan
en radio. Sedan byggde jag en
TV, sedan en bandspelar och sen
en sändare. Det gjorde mig mer
och mer intresserad och när jag
var fjorton visste jag vad jag ville
göra resten av livet.
0: Vilken skola gick du?
P: Jag kommer från Polen och
gick där tre år på en högskola i
Warsava och gick sedan två år
här på KTH innan jag tog
examen som elektro-ingenjör
1971.
0: Vad är din titel idag?
P: Teknologiedoktor.
Det
betyder att man måste kunna
arbeta självständigt som fors
kare.
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0 : D u vill inte bli professor nu
då?
P: Nej. Jag arbetar med det jag
tycker om. Dels föreläser jag för
studenter, men också inom indu
strin, vilket jag tycker är roligt
och sen har jag möjlighet att
ganska fritt forska om olika
saker.
0: Hur får du välja vad du ska
forska om?
P: Jag får forska inom de
områden som jag vill, så länge
jag kan ordna med finansiering.
Ibland är det forskningsanslag
som man får internt och ibland
är det pengar från industrin. Det
handlar om att kunna motivera
sin forskning, så att finansiä
rerna vill satsa pengar.
0: Vad har du forskat om?

P: Det senaste som jag jobbat
med var diagnostik av epilepsi.
Det var ett samarbete med
Karolinska Institutet. Tyvärr
hade jag inte möjlighet att
slutföra projektet utan fick över
låta det. Det är roligt att arbeta
med sådant som går att lösa
idag. Forskning som försöker
lösa problem där lösningen kan
ske kommer om 30 år tycker jag
inte är kul.
Jag har också varit utlånad till
industrin. Tillexempel har jag
jobbat med automatiseringen av
skogsmaskiner. Målet var att
maskinerna snabbt skulle kunna
jobba med att fälla träd utan att
skada naturen onödigt mycket
och då jobbade jag med ett
kommunikationssystem för styr-
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ningen. Det tycket jag var spän
nande för det var ett system där
många olika saker samverkade
och skulle fungera som ett paket.
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0: Hur mycket föreläser du?
P: Jag är ansvarig för elkretsa
nalys-kursen för E och D och
sedan är jag engagerad i en kurs
i antennteori som går att läsa i
fyran. Den kursen är väldigt
laborativ och rolig, det tycker
både jag och de som läser den.
Undervisningsskylldigheten
jag har är 20 procent, men jag
undervisar nog mer. Det går åt
mycket tid att förbreda en
föreläsning, mer än att genom
föra den. Många tycker att det är
störande med undervisning och
tycker att det tar för mycket tid,
men det tycker inte jag. Jag
tycker det är kul.

Störningssändare.

l

Förr höll man inne med kritiken
eller så hoppade man av.
0: Lärde man sig mer när det
var hårdare?

"När jag var ungefär tretton år byggde jag en egen radio.
Sedan byggde jag en TV, sen en bandspelar och sen en
sändare."

!----·-···-- - -----------------·
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0: Tycker du att studier idag
skiljer sig från förr?
P: Ja det är en väldig skillnad.
På min tid var det mycket
hårdare. Det var hårdare kvar,
men alla var också införstådda
med det. Ingen förväntade sig
heller att en föreläsare skulle
vara rolig, han skulle bara köra
hårt med kursen. Så länge man
var införstådda med det så gick
det bra, de som inte var det
hoppade av från början.
Idag ställer teknologerna mer
krav och det är naturligtvis bra.

I
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när man köper en damsugare
eller dator. Det skall bara vara att
sätta på och alla ska kunna
använda tekniken. Även om
man är 80 år och inte kan
dubbelklicka ska man kunna
använda en dator. Det borde
vara kriminellt med instruk
tionsanviningar på 600 sidor.
Det är också något som borde
integreras i kursen.

P: Jag tror man lär sig lika
mycket, men på ett annat sätt.
Det är förståelsen som är viktig
idag, förr var det viktigaste att
man räknade exakt rätt. Även
om jag tycker att det är viktigt
att räkna rätt idag så är det ändå
den fysikaliska förståelsen som
är den viktiga, att fatta princi
pen.
0: Förr var tron på ingenjörer
stor, man trodde att ingenjörerna
skulle ge alla en bättre väld. Idag
är det inte så, vad beror det på
tror du?
P: Det är en kompliserad Styrenhet för skogsmaskiner.
fråga. Den tiden då ingenjörer
framställdes som de som skulle Myten
ge alla ett gott liv är över. Istället
0: Det finns många myter
har vi blivit strykpojkar och får kring dig.
stå till svars för alla miljöförstör
P: Hm.
ning som sker. Oljeläckage,
0: Till exempel att du byggt en
radioaktivstrålning och gen störningsapparat för att störa
forskningen skrämmer folk. Då alla mobiltelefoner under en
lastas vi forskare och ingenjörer föreläsning?
som grupp och delvis är det
P: Ja, det är sant. Den är bara
också sant. De folk inte tänker på en liten grej. Jag har också en
är att de använder massor av teslaspole den stör allt möjligt,
tekniska saker som fungerar bra, datorer och mobiltelefoner till
det är avisidorna som folk blir exempel. Den brukar jag
förbannade på.
använda på föreläsningar och
0: Eller när tekniken strular.
den är bara en liten på 30 Watt,
P: Ja. Framför allt är det miljön hemma har jag en på 300 Watt.
som folk är bekymrade över. De
0: Hur stort område stör den?
har också rätt. Förr stod det
P: Då klagar grannar som bor
aldrig i böcker om miljökonse några hundra meter bort. Ändå
kvenserna för olika teknik, idag har jag ansträngt mig för att
gör de det i högre grad. Miljöas störa av den så mycket som
pekterna måste vara en integre möjligt för jag använder den till
rad del i varje kurs. Vi har ett experiment. Under andravärlds
ansvar för det vi gör och då kriget användes teslaspolar för
måste vi ha kunskap om dessa att störa fiendens radar.
saker.
0: Är det sant att du köpt en
Vi har också ansvar för att antenn som du vetat inte funge
tillverka apparater som männis rade?
kor kan använda. Det ska inte
P: Ja. (Peter lyfter upp anten
behövas någon bruksanvisning nen, som ligger vid sidan av
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,_lli]iP..!�14.�mgt.,.�ll:!.tf!l!_�--·-----...,_----w-----------·-skrivbordet) Jag har en diskus
sion rned konsumentverket sen
flera år tillbaka orn den här
antennen. Jag köpte den -94 och
den säljs fortfarande i reklam
blaskor. Det är uppenbart så att
den inte fungerar, ändå får
företaget sälja den.
0: Vad säger konsumentver
ket?
P: De säger att jag inte kan
klaga efter sorn jag inte blivit
lurad. Jag förstod innan jag
köpte den att den inte skulle
fungera.
0: Jag har hört att du läxat
upp företag på mässor?
P: Ja det är klart, det måste
rnan. Företag får inte skriva vad
sorn helst i sina reklamblad. Jag
resonerar så att eftersom jag har
kunskaper orn antenner och
också får betalt av staten så har
jag en skyldighet rnot samhället
att kolla så att de inte ljuger för
mycket.
0: Fungerar det att säga till
dern?
P: Ja. Jag har till exempel haft
en diskussion rned ett stort
antennföretag där de ändrade i
sina broschyrer efteråt.
0: Är det inte jobbigt när det
inte går att kornrna åt de sorn
bluffar?
P: Jo, det är oerhört störande.
Det här rned antennen(den tidi
gare nämnda bluffen) stör rnig

Peter Fuks arbetsrum.
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något fruktansvärt. I reklamen
står det att deras antenn är
patenskyddad, rnen kollar rnan
upp patentnurnrnret så finns det

-1
Ii
l

av mycket korta pulser analy
sera olika ämnen. Vi har utveck
lat det för att analysera kablar.
På stora kablar är det dyrt att

I
·-,l-1-

"Ibland har jag fotat känsliga saker och då har polisen
kornrnit och undrat vad jag sysslat rned."

inte. De får ändå fortsätta rned
sin reklam.
0: Jag har hört att du fotogra
ferar och analyserar antenner
sorn du ser, stämmer det?
P: Ja, och det är ingen spion
verksarnhet. Det är framförallt
för att jag har kurser där jag
måste kunna visa bilder på olika
antenntyper.
Ibland har jag fotat känsliga
saker och då har polisen kornrnit
och undrat vad jag sysslat rned.
0: Är det sant?
P: Ja, de roligaste antennerna
sitter på ambassader, flygfält och
liknande. Allt sorn inte är förbju
det fotar jag.

Framtiden

0: Vad kommer du att forska
orn i framtiden?
P: Jag vill ägna rnig lite åt
kraftnät. Tidigare har jag, till
sarnans rned Gunnar Larsson,
utvecklat en metod att rned hjälp

�
hitta felet på kabeln. Med denna
metod kan rnan säga vad det är
för fel och var.
Jag vill också fortsätta att
utveckla medicinska metoder,
för det är roligt att se att folk kan
bli friskare av det rnan gör.
Tidigare har jag tillsarnans
rned Gunnar Larsson utvecklat
en metod för att detektera
bröstcancer. Metoden var inte
tillräckligt bra rnen tack vare de
projektet så korn vi på en metod
att hitta personer sorn begravts i
laviner. Det systemet har blivit
en kommersiell produkt och är
utvecklat vid TET-institutionen.

Den galna proffesson

Tiden för intervjun tar slut och
jag tackar Peter Fuks för att han
tog sig tid.
Han gör verkligen starkt
intryck, och får rnig att vilja
greppa lödpennan och förvek
liga mina ideer.
Peter Fuks påminner rnig orn
att jag inte ska drunkna i det
tornrna forrneldrabblande sorn
kurser lätt förvandlas till. Det
gäller att alltid tänka på den
praktiska verkligheten bakom
de problem sorn vi försöker
förstå oss på.
Under nästa år kommer Peter
Fuks undervisa i elkretsanalys
för årskurs ett. Den kursen
kommer vara kraftigt omarbetad
utifrån de kursutvärderingar
sorn gjordes förra året. Även orn
det låter omöjligt kommer alltså
elkretsanalysen nästa år vara
ännu bättre än tidigare år.

Oscar Blomkvist
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Gym från förr
"Samhället var sjukt. Det tynade bort. Det hade fått för
mycket fett omkring hjertat, sade somliga, så mycket att
hjertat ej längre kunde klappa friskt för det ädla och höga i
lifvet. .. "

II

'OM
v r skulle l ägga bort
punschen?' frågade någon.' Kan
aldrig komma i fråga· förklarade
andra [... ] Då kom doktor Zan
der och varkunnade sig öfver
den lidande menskligheten. 'Jag
skall taga bort det öfverflödiga
fettet,' sade han. [ ... ] Doktorn
höll ord. En trollkarl är han, det
är visst."

mekansisk apparat som kunde
anpassas till varje elevs styrka.
På sina lediga stunder byggde
han enklare träningsredskap av
trä, vilka kom att användas av
eleverna med glädje. 1862 flyt
tade flickskolan till Partille utan
för Götborg. Med hjälp av
snickare byggdes där enligt
Zanders ritningar 19 olika appa
rater att träna på. Sedan år 1865
öppnade Zander ett mediko
mekaniskt gymnastikinstitut i
Stockholms centrum. Totalt
fanns det 27 olika apparater att
träna på. 1877 öppnades flera
" gym" -filialer i bl a Göteborg
och Uppsala.

Sjukgymnastik

Några av de totalt 53 apparater
som han konstruerat hitills drevs
av ångmaskiner. Största delen av
nyttjandet kom att vara för
sjukgymnastik och det var mes
tadels bemedlade som kom att
gå på " gymmen". Utvecklingen
tog fart frammåt och 1911 fanns

hans apparater på totalt 300
ställen över hela världen. Bl a så
leverades "hans" mekaniska
verkstad en uppsättning gym
maskiner till Titanic och hennes
systerfartyg. Efter första världs
kriget kom så nya behandlings
metoder, vilket ledde till att

Maghackning.

Gustaf Zander

Vem var då denna doktor Zan
der och vad bestod hans "trol
leri" av? Den då blivande
doktorn Gustaf Zander hjälpte
till med gymnastikundervis
ningen på en flickskola som hans
systrar startade 1858 i Halland.
Dock kom det att bli jobbigare än
han trott. Den gamla läran som
baserades på Lings redskapsrö
relser och muskelträning kändes
synnerligen förlegad.

Träningsredskap

Zander funderade på möjlighe
terna att konstruera någon sorts
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Utställningen visar mestadels
hur gymmaskinerna såg ut i
början av seklet, men man får
även följa utvecklingen frammåt
och då ända till dags dagar. Två
svenskar, Hans Berg och Per
Tesch har utvecklat ett gymred
skap som förhoppningsvis kom
mer att användas vid framtida
resor till månen eller Mars. Detta
skulle åter visa att svensk spets
teknik är något att räkna med.

intresset för Zanders gymnastik
metod minskade.

Fritt efter Gert Ekströms text:
Frisk, stark och vacker. Gym från

förr och nu. Ett faktablad på
utställningen med samma namn
på Tekniska museet som pågår
t O ID 29 / 9 2002).

Text och bildmaterial

Den inledande texten samt de
ritade bilderna är hämtade ur
faktablad från utställningen
Frisk, stark och vacker på Tek
niska musseet, som i sin tur
hämtat dem ur Ny Illustrerad
Tidning 1880. Fotona är tagna
med tillstånd av Tekniska
Museet.

Text & foto: Uffe Kalla

Ut i rymden

I dagens läge vet de flesta av oss
hur en styrketräningshall ser ut.
Träningen har blivit tillgänglig
för alla samhällsklasser, nåja i
viss mån i alla fall. Trots allt är ju
den största delen av träning och
friskvård en kostnadsfråga.
Huf�udhaclc.ning.

ld rottsinfo
Motionera mera och då inte bara på SM!

H

J

A L L A idrottsintres
serade, hop pas att
alla tentor gick bra.
Hur som helst så kan man
glömma alla sorger genom att
vara med och lira i KTH-hallen.
Det har varit många som varit
intresse rade av att vara med i år,
och det är verkligen jättekul.
Förra året var det bara inne
bandy som drog folk till ons
dagstiderna, fast i år har det
varit riktigt bra deltagarantal i
volleyboll och basket också, och
det är kul!

KTH-mästerskap

Deltagarantalet i KTH-mäster
skapen har dock varit svagare.
Jag vill därför passa på att
inbjuda alla intresserade till

Volleybollmästerskapsuttag
ningen till sektionens lag. Ni
som är intresserade kan gå in
och anmäla er på Elins hemsida.
Uttagningen är onsdagen den
28:e november. Själva tävlingen
går sedan av stapeln lördagen
den l:a december klockan 18.00
till 22.00. Förra året gick det
väldigt bra på volleybollen, men
vi blev tyvärr diskvalificerade
då vi inte hade två tjejer i laget
som reglerna krävde.

Spadpoäng

Jag vill även slå ett slag för
spadpoängsligan. Spadpoäng
får man varje gång man idrottar
på campusområdet. I tolvan
finns en lista på ELINs anslags
tavla där man skriver upp vem

man är, vad man gjort och när.
För varje gång får man ett poäng
och den som skramlat ihop mest
poäng på ett år får ett pris på
vårbalen.

Elin

E l e k t ro s e k t i o n e n s i d r o t t s
nämnds hemsida (ELIN) finns
länkad från elektrosektionens
hemsida. Där kan man läsa om
kommande evenemang och man
kan anmäla sig till onsdagsti
derna i KTH-hallen. Dessa är,
precis som att deltaga i KTH
mästerskap, d v s gratis.
Simma lugnt!

Mikael Eklund, idrottsledare
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En däckad h istoria
C
OMMISARIE COLOUMB

stod och filtrerade
kaffet, men valde tet
istället. TV:n stod på i bakgrun
den och det var något program
om en präst som klädde ut sig
till kvinna och gav sig ut på
transmission. Coloumb bytte
kanal. Sportlördag. Tydligen
något seriespel där hemmalaget
tog ledningen genom en lågpass
från ryssen F I R i powerplay.
Publiken var alldeles ifrån sig
och gjorde stående vågen. Sedan
gick de över till en fullkontakt
match i vilken kisel bara ledde
halva tiden.
En signal från dörrklockan fick
Coloumb att rycka till. Det var
den spolade killen Henry. Han
berättade något om att hans
flickvän var borta. Detta ända
tills en kille som hette Tesla kom
in i matchen.
- Ständigt denna Tesla, utro
pade Coloumb.
- Känner du honom? undrade
Henry.
- Han har kopplingar till tidi
gare olösta brottsfall, fortsätt du,
sa Coloumb.
Ja, det var ju inte så mycket i
början, men spänningen byggdes
upp under tiden. Det blev en
laddad situation och poff!, så
försvann de.
Berätta om henne, manade
Coloumb. Henry fortsatte, My,
jag kallar henne lilla My. Hon
hade ju inte det bästa jobbet utan
pysslade med koppleri. Det var
hennes dåliga barndom som
ledde henne in i fel kretsar.
Coloumb sa att han skulle
försöka leta rätt på henne,
skickade hem Henry och gav sig
av ner i de skumma kvarteren.
Där letade han upp sin undre
världkälla, Proppen.
- Vad vet du om Tesla, frågade
Coloumb hårt. Proppen plirrade
lite, men svarade ganska fort när
Coloumb ökade kraften på frå
gan. Proppen väste ur sig:
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- Han brukar koppla av på ett
transställe som heter LaPlace.
Kolla där. Tack Propp, stick
Propp! Proppen gick.
Coloumb stack dit och sökte
kontakt med bartendern som
stod och switchade groggar. I
änden av baren hängde Glöd
lampan som var helt slut efter en
lysande dag. Coloumb fick tipset
att prata med Lysdioden som satt
och tryckte i ett hörn. Coloumb
gick dit, slog sig ner och började
ställa ledande frågor.
Lysdioden var lite likriktad till
en början, men smälte lite sedan.
Bredvid satt de två polarna
Norton och Thevenin leende och
laddade sina batterier. Coloumb
vände sig dit och fräste:
- Värst var ni var positiva, vad
fasen galvar ni åt? De galvade till
lite och svarade: Ingenting. Skål!
Coloumb ansåg att det inte var
någon ide att ödsla kraft på dem.
Han vände sig åter till Lysdioden
och frågade vad han visste om
.:a!�-�

Tesla. Dioden mumlade något
om Lysröret. Vadå, du och
lysröret, är ni släckt eller?
- Nä, vi stötte lite på varandra
förut, men det ville inte tända till.
Men du får kolla med Filtret
istället. Han kanske känner till
något, men ta det lugnt. Han är
lite låg och det mesta rinner
igenom. Frun stack sin cos.
Coloumb mumlade fram ett
tack och gick mot Filtret. På
dansgolvet stod en elektron och
sökte efter någon att bilda par
med. Ta det lugnt, sa Coloumb
när elektronen vällde fram helt
långsamt. Elektronen fick lägga
band på sig tills Coloumb passe
rat.
På andra sidan dangolvet satt
det fulla Filtret och filtrerade
fulöl och lyssnade till sin egen
resonans.
- Är du Filtret, frågade
Coloumb. Filtret var något däm
pad. Ursäkta, sa Coloumb och
fortsatte, är du ...
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- Men föj fasen, sluddrade
Filtret, du faltar ju igenschting!
Hon är borta! Vem, undrade
Coloumb. Min flickvän Signalia,
svarade Filtret. Hon stack med
någon vessla till kille.
- VA? Sa du Tesla?, ropade
Coloumb till och reste sig upp. Ja,
eller nått, svarade Filtret. Stän
digt denna Tesla, suckade
Coloumb och satte sig ner igen.
Plötsligt fnissade Filtret till,
pekade på baren och sa:
- Kolla den där Signalen där,
han är ju helt störd. Coloumb
förstod att han inte skulle få
något mer ur Filtret och satte sig
vid ett eget bord. Han tog sig en
diffunderare och reflekterade
över ingående ledtrådar. Allt
kretsade kring Tesla, men alla
trådarna ledde bara ut i tomma
intet. De hade ingen koppling till
det potentiala fallet. Det fanns
verkligen inget att tau på.
Telefonen ringde. På andra
sidan tråden var mr X, som
berättade att en okänd hade
sprängt Fahrads kebab som låg
mellan två ledande metallföre
tag. Coloumb tog den snabbaste
vägen dit. Dock var han lite
hungrig, så han stannade till vid
Trefasgrillen nere på hörnet och

köpte en grillad korv. Den
smakade lite konstigt. Väl vid
Fahrads kebab fick han tag på
Anod och Katod som han frå
gade ut. Anod var lite positiv i
början medan Katod var negativ
hela tiden. Ett par namn dök upp
som Coloumb hade hört förut:
Tesla, Darlington och Bohr.
Fanns det något samband här?
Han diffunderade, å diffunde
rade, å diffunderade och så fick
han en lysande ide. Tesla hade
tagit sina Darlings till Bohrhuset
och väl där tänkte han släcka
deras liv med en kortslutning.
Trådarna började leda rätt. Kret
sen var sluten. Coloumb hop
pade in i bilen och gaussade iväg
mot Bohrhuset.
Coloumb stannade bilen en bit
från Bohrhuset och tog ett
upptrampat spår genom skogen.
Han sparade lite stigtid på att
gena lite. Han smög in i hallen till
Bohrhuset. Han stannade till och
lyssnade. Allt var tyst. Men
vänta, där hörs en svag signal.
Coloumb försökte spåra signa
len. Han smög sig sakta frammåt.
Plötsligt såg han Tesla, lilla My
och Signalia. De två flickorna var
sammanlänkade till händer och
fötter. Coloumb tänkte lite, men
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utsänds. Detta sker främst på
våglängder karaktäristiska för
natrium, som bekant vanligt
förekommande i saltlake.

kom på att han skulle behöva
kalla på förstärkning. Nä, det
hinner jag inte. Coloumb kollade
om elpistolen var laddad. Tyvärr
var den inte det.
Han såg sig om efter ett vapen
och hittade en bit tjock kabel.
Han tog upp den, tog ett djupt
andetag och tunnlade in i rum
met. Tesla vände sig överraskad
ohm. Coloumb slog med full
kraft mot Tesla som vred sig
undan från slaget. Tesla blev bara
träffad på axeln och nu strålade
han av ilska. Han slängde sin
klocka med all kraft i en enda stor
urladdning mot Coloumb.
Nåväl, för att få ett kort slut:
Tesla fick elektriska stolen och
Coloumb fick semester att hämta
kraft på. Ett kort slut är ett gott
slut.

För den som inte förstår hänvi
sas till följande litteratur:
• Pettersson: Elektriska nät
• Petersson: Elektromagnetism
• Cheng: Field and Wave Electromag
netics. Addison-Wesley.
• Oppenheirn and Willsky: ?Signals
and systerns?.
• Hjalmarsson, H., "Kompletterande
kursmaterial i Signaler och System" .
• Ben G. Streetrnan & Sanjay Banerjee:
Solid State Electronic Devices, 1995,
ISBN 0-13-025538-6

Pickels - Lysande id8er

på
framsidan av denna tid
ning lyser när de genom
flyts av en tillräcklig ström.
Detta beror på att en ljusbåge
bildas i anslutning till elektro
derna. Då den upphettade saltla
ken övergår till gasform bildas en
bubbla mellan elektroden och
gurkan. Strömmen bryts och
uppvärmingen avstannar. Bubb
lan kollapsar, och strömmen
flyter igen. När temperaturen i
saltgurkan blivit tillräckligt hög
kommer denna process att
övergå till en kvasistationärt
tillstånd med en spalt av gas
mellan elektrod och omgivande
gurksubstans. Denna gasspalt
övergår lokalt till plasma och ljus
A LT G U R K O R L I K T D E

Forskning

Allt detta är väl underbyggt av
vetenskapliga studier. En grupp
på sju forskare vid Digital
Equipment Corporation Western
Research Laboratory författade
1989 rapporten "Characteriza
tion of Organic Illumination
Systems". Rapporten har efter
följts av artiklar i vetenskapliga
tidskrifter inom kemi. Fenome
net är på intet sätt uttömt. Det
finns dessutom uppgifter på att
uppställningen skulle ha likrik
tande egenskaper.

Ond och god vetenskap

Uppenbarligen finns det fors
kare som har lite tid över och då
fyller den med tämligen onödiga
försök. Att sedan författa en
seriös rapport på det hela är
måhända någon form av torr
humor, men en frågeställning
uppenbarar sig. Förutom att
fundera på om vetenskap och
forskning inom ett område är
gott eller ont, bör man nog tänka
på om den är meningslös eller
uppfyller ett syfte. Samt inte
minst, kan man äta gurkan
efteråt?
Anders J
Foto: Anders H
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I nte sl icka !
Som alla vet, kan man utläsa ingenjörens rang ur antalet pennor i
bröstfickan. En trainee har på sin höjd en kulspetspenna med
reklamtryck, medan en alfa-ingenjör har en komplett uppsättning,
alltid två av varje sort, ifall den ena skulle gå sönder.

T

D E T kan det vara
önskvärt att kunna
minska antalet pennor,
om inte annat för att hindra
labbrocken från att hänga ned så
mycket på vänstra sidan. Vad
vore väl då bättre än att upp
finna en kombinerad blyerts
och bläckpenna?
Det har faktiskt redan gjorts.
Men varför går den då inte att
köpa i affären?
ROTS

Sten kolstjära

Hexametylpararosanilinklorid,
fordom en vanlig Ingrediens i anilin
pennor

Stiftet i en blyertspenna görs av
lera och grafit. Vid mitten av
artonhundratalet upptäckte man
att det gick att utvinna vissa
vattenlösliga färgämnen, anili
ner, ur stenkolstjära och att det
gick utmärkt att blanda in dem i
blyertsen. Resultatet var en
penna som såg ut som och
fungerade som en vanlig blyerts
penna - så länge man inte
fuktade spetsen med vatten. Då
löste nämligen anilinet ut sig och
pennan skriver med en kraftig
violett färg.
Ursprungligen användes ani
linpennan främst som ett alter
nativ till karbonpapper, därav
det engelska namnet: copying
pencil. (Även indelible pencil,

railroad pencil, manifolding pencil,
etc.) Man kunde nämligen göra
en kopia av en text man skrivit
genom trycka ett fuktat papper
mot originalet. Visserligen blev
kopian spegelvänd, men om
man använde genomskinligt
papper (importerat från Japan)
så gick det att läsa utan spegel.

Fältmässig penna

Men det var inte de enda
kvaliteterna som pennan hade.
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Fukta pennan så blir texten mörkt violett
Under första världskriget
importerade Storbritannien
tusentals pennor i veckan efter
som anilinpennan var mycket
mer praktisk i fält än reservoir
pennan. (Kulspetspennan blev
inte praktiskt användbar förrän
på 1930-talet.) Dessutom gick
inte texten att radera.

Nackdelar?

Länge trodde man sig ha skapat
den ultimata pennan. Nu har ju
även solen sina fläckar. För att
fukta pennan behöver man ju
vatten, och var hittar man vatten
närmast? I saliven förstås!
Nu råkar det vara så att
anilinfärgerna är "giftiga invär
tes, cancerframkallande och kan
irritera och ge kontakteksem
utvärtes."

Slutet för pennan?

Det tillverkas fortfarande anilin
pennor, men nu är färgämnet
istället ogiftigt gentianaviolett.
De är dock inte lätta att få tag i,
på grund av minskat behov och,
i likhet med neurosedynet, per
manent dåligt rykte. Om du har
tur kanske du kan hitta en
blyertspenna som det står

"copying" eller "indelible" på i
farmors pennskrin.

Men slicka inte.

Fredrik

Det ryktas att...
. . . man kan köpa flickvän på
Märkescentrum.
... styrelsen inte märker av
elektriska saker i mumin
dalen.
... grodorna i tolvanakvariet
har somnat.
... Jesus står också omnämnd i
bibeln
... " summan av oändligt
många nollor inte blir noll" .
... "Staffan är jättesöt".
... Eike P tycker att det blir
exponentionellt bättre ju
fler overheadbilder man
har på en gång.
... En viss E2-minus putar
med rumpan.
. .. Pär bara blir mer och mer
odräglig.
... Laura har fyllt år.
... Man kan se hur länge en
teknolog gått på Teknis på
antalet ringar. Bilringar
alltså.
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Många är de som vandrat fram ovan molnen på smala stigar högt upp i
de andiska bergen. Skälen har varit många, men målet har varit detsamma,
alla har de velat nå staden ovan molnen, Maccu Piccu.

M

A c c u P r c c u ligger
utanför Cusco i
Peru. Där har den
legat i snart 500 år och är mest
känd för att det är inkastaden
som Spanjorerna aldrig hittade.
Det är på grund av
det
sagoliknande läget samt att ruin
staden är så väl bevarad som gör
den till Sydamerikas största
turistattraktion. Många är de
fötter som vandrat inkaleden
under de 500 år som staden
funnits där och det är svårt att
tro att staden faktiskt varit
bortglömd under 300 år.

baka genom dalen och svänga
vänster istället för höger. Du kan
ju bara tänka dig själv, det är
som Hans och Greta och deras
brödsmulor. Följ dalen, om du
hittar en stad är du på rätt spår,
kommer man till en korsning
och det ligger en hel drös med
städer i den norra förgreningen
så kanske det ligger ett par i den
västra också? Men just i det här
logiska antagandet slog det fel,
och det hela beror på Maccu
Piccus fantastiska läge.

heliga dalen är ganska karg, men
när man närmar sig Maccu Piccu
träder man in i molnregnskog,
en ganska sällsynt regnskogs
form som bara existerar på ett
fåtal platser i världen.
Faktumet att Maccu Piccu var
en uppsamlingsstation mot
regnskogen och därför belägen i
utkanten till regnskogen gör att
den omgavs av tät vegetation.
Det finns minst en miljon grejer
som kan ha ihjäl en i regnskogen
om man inte exakt vet vad man

Återupptäckt!

Så när som på ett par indianer
visste världen inte att Maccu
Piccu existerade förrän 1911 då
Hiram Bingham, en överklass
upptäckare från USA snubblade
över staden av misstag på sin
jakt efter en annan mytomspun
nen inkastad, Vilcabamba.
Ett par mil utanför Cusco
ligger den heliga dalen som
består av en canyon med utpos
ter , uppsamlingstationer och
tempel. Spanjorerna ryckte fram
genom dalen i början på femton
hundratalet och tog stad efter
stad i sin jakt på guld. Efter ett
par mil delar sig canyonen i två
nya canyons. Maccu Piccu ligger
i den västra och Vilcabamba
ligger i den norra. När det stod
klart att Spanjorerna skulle inta
Vilcabamba 1544 så flydde indi
anerna som fanns kvar in i
regnskogen och gömde sig.
Spanjorerna
var
väldigt
grundliga och använde befolk
ningen och patruller till att nosa
upp nya inkastäder att plundra,
så inkaindianerna trodde att det
bara var en tidsfråga innan
spanjorerna skulle komma till-

Soluppgång över Maccu Piccu.

Maccu Piccu

Maccu Piccu, den bortglömda
staden, eller staden ovan molnen
som den ibland kallas ligger på
en bergskam en bit över omgiv
ningen. Vad som döljer sig där
högt uppe ovan dalens trygga
famn går inte att se.
Inkastäderna var utposter,
inte handelsutposter, för inkari
ket drevs som ett kollektiv där
ingen gick fattig, alla ägde lika
mycket och ingen behövde vara
hungrig. Maccu Piccu var en
uppsamlingsstation för råvaror
som kom ifrån den omgivande
den
regnskogen. Naturen

håller på med.
Det tillsammans med Maccu
Piccus svåra läge räddade sta
den från att plundras av spanjo
rerna. Med tiden dog de få som
visste att Maccu Piccu existerade
och staden föll i glömskans
dunkel där den låg inne i
regnskogens djup, högt uppe på
en bergskam invirad i moln.

Hiram Bingham

Men 1911 kom då Hiram Bing
ham stormandes genom regn
sko gen på sin jakt efter
inkafolkets mytomspunna
huvudstad, Vilcabamba. Då
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istället Rio Vilcanota som är den
flod som slingrar sig fram i
dalens botten.
Efter ett par veckor träffade
han på en indianfamilj som
levde av jordbruk på en av
flodens strandbankar. Med hjälp
av sin tolk lyckades Hiram
Bingham ta reda på att fadern i
indianfamiljen hittat en ruin
högt upp i bergen, men att det
var mycket svårt att ta sig dit och
det fanns gif
tiga
ormar,
men att han
visa
skulle
Bingham var
den låg. För
den informa
tionen betalade
Hiram
Bing
ham en summa
som
idag
motskulle
svara tre kro
nor !

Den
försvunna
staden

Maccu Piccu.

Efter flera timmars klättring
nådde de toppen och Hiram
Bingham möttes av en häpnads
väckande syn, Maccu Piccu.
Hiram Bingham stannade
bara under några få timmar för
att ta fotografier. Beskrivning
arna som han följde talade emot
att detta var den försvunna
staden som han var på jakt efter,
så han fortsatte utan att då förstå
vikten av sitt fynd. Resten av
historien är lång och fascine
rande och kan sammanfattas
med att Hiram Bingham lycka
des återfinna inte bara en för
svunnen stad utan tre, Vitcos,
Vilcabamba och Maccu Piccu(!).

Världskändis

I en tid där upptäcksresor var ett
säkrare kort till berömmelse och
rikedom än filmstjärnekarriärer
väckte i och för sig upptäckten
uppståndelse, men den över
skuggades av Roald Amundsen
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som precis återvänt från Sydpo
len.
I och med detta fastlades att
den sista stora gränsen var
passerad och
upptäckresan
dernas århundrade kom till
enda, men det hindrade inte
Hiram Bingham från att utnyttja
sin berömmelse till att bli invald
i senaten. Efter ett par år föll
dock korthuset ihop och Hiram
Bingham fick försörja sig på att
skriva otaliga böcker och genom

att hålla föredrag om sin upp
täckt av Maccu Piccu.
Under ett av dessa föredrag
deltog chefredaktören för Natio
nal geographic och han blev så
imponerad att han beslutade att
finansiera ytterligare en expedi
tion åt Hiram Bingham till
Maccu Piccu för att fotografera
staden till ett reportage.

Magi i nutid

Hiram Bingham lämnade stater
nas trygga tillvaro för ära och
berömmelse på sin jakt efter
Vilcabamba och Vitcos, men det
kom att bli Maccu Piccus upp
täckt som han för evigt kommer
att bli inskriven i historieböck
erna för.
Staden ovan molnen kittlar
sinnena och har fascinerat
mänskligheten i nära 100 år, det
är mystiken, dess sagolika läge
och arvet efter inkaindianerna
som gjort platsen till Sydamer
kas största turistattraktion. Det
var historierna om den förlorade
staden och ryktet att staden

kanske håller på att halka ner för
bergskammen som fick mig att
styra mot Sydamerika. Det var
barndomsdrömmen att se sta
den ovan molnen som jag ville
förverkliga innan det var för
sent .

Att ta sig dit

Det finns flera sätt att ta sig till
staden ovan molnen, man kan
gå, åka tåg eller flyga helikopter.
Resan är ganska dyr, turistde
partementet för
svarar sig med
att det är för att
minska belas
ningen på Maccu
Piccu som man
h a r så stora
avgifter samt att
det är för fram
tida
renove
ringar.
Man skall inte
tro att man får
den
uppleva
glömda staden
på egen hand,
Maccu Piccu är
den största turistattraktionen i
hela Sydamerika. Det sägs att
det är 800 personer som går
inkaleden varje dag, om det är
personer som börjar gå leden
eller om det är totalt på hela
leden låter jag vara osagt.
Under sin höjdpunkt täckte
inkariket lika stora arealer som
rommarriket gjort, och man
hade 10 miljoner innevånare och
24 000 kilometer vägar.

Att vandra

Det finns två leder till den
förlorade staden, en fyradagars
tur på 44 kilometer och en kort
tvådagars. Naturligtvis skall
man ta den längsta,
den
passerar häpnadväckande vyer
och det är något speciellt med att
sväva ovan molnen.
Det är dessutom en särskild
känsla att följa i de gamla
indianernas fotspår, nackdelen
är att man inte är ensam. Första
dagen går man på relativt slät
mark. Längs vägen ser man spår
av ruiner och då menar jag inte
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enstaka hus, utan STORA ruiner.
Andra dagen anses som den
jobbigaste på hela leden. Svårig
heten ligger i att besegra "dead
womans pass", som består i en
stigning på 1200 höjdmeter.
Är man inte acklimatiserad så
kan det bli hyggligt besvärligt
att ta sig upp, men belöningen är
desto större. Från passets topp
ser man långt om vädret är bra,
dessutom är det kul att se alla
andra som kämpar sig upp för
de sista trappstegen då ju alla
vet att skadeglädje är den bästa
glädjen ...
Sedan bär det av utför igen till
övernattningsplatsen. Tredje
dagen är den bästa. Leden går
upp till ännu ett pass och sedan
följer den en bergsrygg in i
molnregnskogen. Genast blir
vädret varmare och om det är
någon dag som det verkligen
lönar sig att hålla hög takt för att
få uppleva ledens mystik för sig
själv utan de andra 800 turis
terna som går leden, så är det
dag tre.
Man passerar sex ruiner längs
vägen, som går genom en grön
regnskog med uthuggna trapp
steg ur berget och en och annan
handgjord grotta. Regnskog är
alltid lite romantiskt mystisk att
se, men att kasta in lite ruiner i
potten i sann Indiana Jonesanda
kan även få den skeptiske att bli
en sann entusiast.
De många ruinerna längs
leden fungerade som försvarsin
stallationer och som kontrollsta
tioner för vad det var för folk
som rörde sig på leden, som
uppsamlingsstationer och som
vandrarhem. Det är dag tre som
man går den långa leden för, den
korta tvådagarsleden passerar
inte här.

Maccu Piccu i
soluppgången

På kvällen kommer man fram till
baslägret som utgörs av ett
vandrarhem med dusch och bar,
det finns även disco på kvällarna
för de som gillar det.

Om man är uppmärksam kan
man höra från de som endast
tagit tvådagarsturen hur dålig
fyradagarsturen är, det är
mycket spekulationer och väl
digt lite sanning. Det är natur
ligtvis
ingen
som
gått
fyradagarsturen själva, de har
endast hört någon som känt
någon som sade att ... ni vet hur
den går.
Tidigt nästa morgon går man
upp ett par timmar innan sol
uppgången för att gå den sista
biten till solporten. Där kan man
från ovan njuta av solupp
gången över Maccu Piccu. Det är
ett fantastiskt tillfälle att reflek
tera över saker och ting och njuta
av Maccu Piccus magi. Detta gör
man dock bäst själv och man bör
därför vandra 100 meter längre
ner på leden, för då slipper man
de flesta andra turisterna och det
är bättre utsikt där.

Maccu Piccu från ovan
När soluppgången är till sin
enda är det bara att ta sig ner och
njuta av ruinernas skönhet. Det
är ungefär då som man upp
täcker att det finns andra sätt att
ta sig till den glömda staden.
Man kan nämligen för en ansen
lig summa ta tåg och sedan buss
upp till ingången, men kan man
verkligen uppskatta Maccu Pic
cus skönhet till sin fullo om man
inte har gått inkaleden dit?
Troligtvis inte ...

Ruinerna

Ruinerna är fantastiskt bra beva
rade och har en fascinrande
egenskap av att äta upp turister.
Trots att det finns mycket turis
ter runt ruinerna så är det lätt att
glömma bort dem i alla små rum
och gångar.

Något jag verkligen rekom
menderar är att man klättrar
upp för det lilla berg som kastar
sin vakande skugga över Maccu
Piccu, Huayna Piccu. Vand
ringen uppför berget är brant
och man får ta det försiktigt, en
timme tar det enligt guideboken,
men ligger man på tar det
betydligt kortare tid, jag gjorde
den på 23 minuter.

Från toppen har man en
fantastisk utsikt som inte går av
för hackor och man upplever en
annan imponerande egenskap
som Maccu Piccu innehar. Dess
byggnader är placerade så att de
tillsammans bildar ett djur.
Maccu Piccu föreställer en Kon
dor, men andra ruinstäder i
området föreställer, lamor, örnar,
kolibrier och liknande heliga
djur.
Maccu Piccu är inte bara
ruiner, Inkaleden är inte bara
Maccu Piccu och inget är något
värt utan Huayna Piccu, det är
konstigt nog höjdpunkten på
inkaledsvandringen, den skapar
läget och bidrar med mystiken.

Maccu Piccu ett måste

Maccu Piccu är en nödvändighet
för varje Sydamerikaresenär, det
är en magisk plats som bara
måste upplevas. Tyvärr håller
den stora anstormningen av
turister på att förstöra platsen
för all framtid. Det är lite för lätt
att ta sig till Maccu Piccu för
stadens eget bästa, dussinturis
terna med tjocka plånböcker har
inga problem att ta sig dit.
Jag kan inte förstå att turister
slutar tänka och beter sig som
svin när de är på semester. I
vanliga fall är det ofta amerika
nerna som man skyller på, men
jag hade inga större problem
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med amerikaner på den här
resan, snarare tvärt om.
Det var istället Tyska och
franska turister som drog skam
över sig. Ett fenomen som talar

man möta tre piloter från Argen
tina, en galen Walsare som
vandrat leden för 9 år sedan då
det knappt fanns några turister
där, två australiensare, en fransk
kryptolog, en amerikansk pro
fessor i kemi och en svensk
operasångerska, listan kan göras
lång.

Det STORA äventyret
finns i Peru

Staden ovan molnen.
för detta är att tyska turister inte
kan gå utan att skrika på tyska
konstant och att fransmännen
måste klättra upp på ruiner eller
ta stenprover av dem. Jag hop
pas att du förstår att detta är en
grov generalisering, men det
förstör naturligtvis upplevelsen
i det hela. Hur kan man slappna
av och njuta av ruinernas mystik
när en fransman på sin jakt efter
bättre sol klättrar upp på och
river ner en halv vägg som stått
där i 500 år?

Roliga grupper

Det finns naturligtvis även hän
synstagande resenärer som för
stått att m a n utgör e n
ambassadör för sitt land när
man är utomlands.
ag fick många vänner från en
hel drös länder, var annars kan
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Hiram Bingham förde världen
till staden ovan molnen och
staden lade världen för hans
fötter. Den kanske mest mytiska
platsen i världen köptes för tre
kronor och man kan idag kanske
tänka att det var ett ganska bra
köp.
Maccu Piccu måste upplevas
för att det är en så fantastiskt
karakmatisk plats, men det finns
inget bättre än den där "Indiana
Jones" -känslan och den hittar
man nog inte i Maccu Piccu, för
det är svårt att fantisera om att
man är där först.
Tar man sikte på en bergs
guide och åker med honom så
kan man ana att den finns där,
men när du tror att du är den på
spåren kommer en drös av
skrikande tyskar och ställer sig i
vägen. Jag skulle i så fall tro att
en vandring till de andra två
förlorade städerna Vitcos eller
Vilcabamba bjuder på större
äventyr, det finns inga bilvägar
som går dit och enda vägen är
till fots.
Det finns större äventyr att
hitta, men är man riktigt seriös i
att söka det riktiga äventyret så
är faktiskt Peru landet att göra
det i. Peru har ett fantastiskt läge
med höga berg och djupa dalar
täckta av regnskog, dessa utgör
de enda vita fläckarna kvar på
världskartan.
Där djupt inne i regnskogen
ligger det fortfarande gömda
inkaruiner som väntar på att

upptäckas. Vägen dit är oklar,
även om du får turen att finna en
av de smala vägar som inkafol
ket byggde för att snabbt kunna
skicka meddelanden över sitt
rike.
Det kommer inte vara helt lätt
att se vart vägen slingrar fram då
regnskogens växter och innevå
nare gör sitt bästa för att gömma
dess existens, men äventyret
finns där på den stigen, det är en
utmaning som bara behöver
antas.

Micke
The Explorer
Kipling 1898
"There' s no sense in going
further ,it's the edge of cultiva
tion,"
So they said, and I believed it,
broke my land and sowed my
crop .
Built my barns and strung my
fences in the little border station
Tucked away below the foot
hills where the trails run out and
stop:
Till a voice, as bad as Consci
ence, rang interminable changes
On one everlasting Whisper
day and night repeated
so: "Something hidden. Go
and find it. Go and look behind
the Ranges"
"Something lost behind the
Ranges. Lost and wating for you.
Go!"

Yes, your "Never-never coun
try", yes, your "edge of cultiva
tion"
And "no sense in going
further" till I crossed the range to
see.
God forgive me! No, I didn't.
It' s God' s present to our nation.
Anybody might have found it,
but, His Whisper came to Me!

