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TEMA

rymden
Osqledaren ger sig ut i rymdens förtrollande 

värld och snackar med folk som har huvudet i 
det blå, reder ut varför rymden är en så populär 

plats att förlägga sitt datorspel på och kikar KTH-
forskning i framkant. Möjligheterna är många, 

och vem vet vad som väntar oss där ute?



UTLANDSSTUDIER
•	 Mer	än	30	procent	av	civilingenjörerna	på	kth
	 läser	utomlands	inom	sin	utbildning

•	 Över	95	procent	av	dem	är	nöjda	eller	mycket	
	 nöjda	med	utlandsvistelsen

•	 61	procent	anser	att	det	har	hjälpt	dem	till	
	 ett	bättre	jobb

Sök	utbytesstudier	senast	18	januari	2012
www.kth.se/student/utlandsstudier

35 meter under marken
närmare bestämt!

VI FINNS DÄR DU MINST ANAR DET. Där det byggs tunnlar finns ofta Sandvik. 
Koncernen har de verktyg och maskiner som behövs för att snabbt och effektivt ta sig igenom de hårdaste 
berg. Det kan gälla tunnlar för vattenkraft i USA, vägtunnlar i Kina eller järnvägstunnlar i Schweiz.
    Du hittar också resultatet av vårt kunnande i mobiltelefoner, i flygplan, på havets botten och på många 
andra ställen. Men även om inte du tänker på var Sandvik finns, så gör kunderna det. För våra produkter 
ökar både deras produktivitet och lönsamhet.
    Gå in på www.sandvik.se. Där finns mer än du anar!

Vi ser till att du kan förflytta dig snabbare.



Kunskap är coolt

K ommer du ihåg tiden när nörd var ett skällsord? På mitt 
högstadium användes termen flitigt för att klanka ner på de 
mindre populära på skolan, för nördig var något som man 

absolut inte ville uppfattas som. 

Nuförtiden är det annat ljud i skällan, nörden har fått revansch 
i hela samhället och framgångsrika nördar som Steve Jobs, Bill Gates 
och inte minst KTHs egen Christer Fuglesang är idag förebilder för 
många. Men det behöver faktiskt inte ens vara teknik som ligger i 
grunden för att nördighet ska vara 
inne, såväl stickning som surdegs-
bakning är mycket coola fritids-
sysselsättningar som upptar var 
hipp students facebookfeed.

Om man dessutom lägger till att vi bor i en stad där allmänbild-
ning är den mest eftertraktade egenskapen1 (t.o.m. före framgångsrik 
karriär och intjänad rikedom) tycker jag slutsatsen »kunskap är coolt« 
ligger mycket nära till hands.

i detta nummer har vi på Osqledarens redaktion givit oss hän för 
vår nördighet och grottat ner oss ordentligt i ett traditionellt nörd-
ämne: RYMDEN! Oavsett om du undrar vad som egentligen hände 
med Pluto, hur du blir astronaut (grattis - du går på KTH, det är en 

bra början) eller hur man förolämpar någon på Klingon 
finns svaret på de närmsta 48 sidorna!

 Trevlig läsning, lycka till med tentorna 
 & njut av jullovet!
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Visst är Internet fantastiskt! I cyber-
rymden kan likasinnade från olika 
delar av världen mötas och utbyta 
tankar och idéer. det är en arena för 
diskussioner som normalt inte ryms i 
den offentliga debatten. I cyberrym-
den finns plats för nytänkande och 
alternativa världsbilder, för människor 
som genomskådar de myter som vi 
andra blint accepterar, som den up-
penbart orimliga tesen att jorden är 
rund, eller påståendet att människan 
landstigit på månen.

till dessa människor hör medlem-

marna i Flat earth society. Under en 

utfärd i cyberrymden snubblar jag över 

föreningens hemsida, www.flatearthso-

ciety.org, och kan inte låta bli att utforska 

fenomenet närmare. det visar sig att Flat 

earth-rörelsen har anor från 1800-talet, 

och att föreningen existerat under det 

nuvarande namnet sedan 1956. efter att 

har varit vilande under 1900-talets två sista 

decennier återuppstod föreningen 2004. 

i dag tycks aktiviteten helt vara förlagd i 

cyberrymden, och enligt hemsidan finns 

cirka 300 medlemmar i olika delar av 

världen. Föreningens syfte är att sprida och 

öppna för diskussion kring så kallad Flat 

earth theory. därför finns ett flertal texter 

från Flat earths storhetstid på 1970-talet 

publicerade på hemsidan, i vilka man med 

avancerad argumentation försöker motbe-

visa påståendet att jorden skulle vara rund.

Flat earth society har ingen gemensam 

modell för hur universum är uppbyggt, 

men den mest spridda uppfattningen 

bland medlemmarna tycks vara att jorden 

är formad som en disk, kring vilken 

månen och solen roterar. kontinenterna 

är placerade som vi är vana vid att se dem 

på världskartan, men det går givetvis inte 

att resa alltför långt västerut från amerika 

– eller österut från nya Zealand – utan 

risk för att trilla över kanten. varför rinner 

då inte havsvattnet över kanten, undrar 

du kanske. den enda rimliga förklaringen 

är, enligt Flat earth society, att det finns 

någon typ av barriär, exempelvis av berg, 

som sträcker sig runt hela jorddisken 

och som håller vattnet på plats. det som 

forskarvärlden traditionellt kallar gravita-

tion förklaras av att jorden ständigt rör sig 

uppåt i en hastighet av 9,82 m/s.

För att bibehålla en sådan världsbild 

måste man givetvis förkasta en rad 

andra fakta som de flesta av oss tar för 

givna. om jorden är platt, kan inga av de 

bilder som visats upp av vår planet sedd 

från rymden vara äkta, vilket bland annat 

medför att den amerikanska rymdmyndig-

heten nasa inte går att lita på. därmed är 

det förstås inte heller sant att människan 

varit på på månen (på den punkten får Flat 

earth society medhåll från ett stort antal 

medresenärer i cyberrymden). vem eller 

vilka som står bakom konspirationen är 

oklart, men enligt Flat earths ordförande 

ligger det sannolikt ekonomiska motiv 

bakom bluffen. 

kan det vara ett skämt? nej, bedyrar 

ordföranden daniel shenton i en 

intervju för the guardian som publicera-

des förra året. resonemanget bygger på 

grundtanken att vårt omdöme bör styras 

av egna erfarenheter och sunt förnuft, 

snarare än tro på det som anses vara 

fakta. eller som shenton uttrycker det: 

“the earth is flat, because it appears flat.” 

varför skulle vi misstro våra sinnen? enligt 

shenton är problemet att alltför få själva 

undersöker de “fakta” vi ställs inför. För 

hur många människor har genom egna 

förstahandsobservationer samlat på sig 

tillräckliga bevis för att utan tvivel kunna 

besvara frågan om jordens geometriska 

form? inte så många, skulle jag tro. 

det finns något i det här resonemang-

et som faktiskt verkar lite vettigt, 

åtminstone i teorin. som högskolestuden-

ter får vi lära oss att alla icke-triviala fakta 

som presenteras i vetenskapliga samman-

hang måste underbyggas med tillförlitliga 

källor. men hur kan vi vara säkra på att 

den kunskap som dessa källor förmedlar 

är korrekt? Jag menar, helt säkra. det kan 

vi förstås inte. men för att vi ska utvecklas 

och lära oss mer om oss själva och den 

värld vi lever i, måste vi välja att tro på vis-

sa “fakta” utan att själva kontrollera dem. 

säkerligen kommer det i framtiden visa sig 

att vi hade fel på vissa punkter, men utan 

att bygga vidare utifrån tillgänglig kunskap 

kan vi omöjligt nå nya insikter.   

Flat earths ordförande skulle förstås inte 

hålla med om det. För att daniel shen-

ton ska ändra uppfattning skulle det krävas 

en rymdfärd, där han med egna ögon fick 

se att jorden är rund, säger han i intervjun 

med the guardian. men, tillägger han, »i 

would have to be convinced there weren’t 

any tricks involved.«

Av: Malin Jönsson

Krönika:

» För att Daniel 
Shenton ska ändra 
uppfattning skulle 

det krävas en 
rymdfärd, där han 
med egna ögon 
fick se att jorden 

är rund «

Cyberrymden
SpaCade idéer i

Göran Manneberg är universitetslektor i fysik 
på KTH. Två gånger har han blivit utsedd 
till årets lärare. I OL svarar Göran på dina 
frågor om stor och smått. Har du en fråga till 
Göran? Mejla den till osqledaren@ths.kth.se!
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fråga i star Wars och andra rymd-

serier kan rymdskeppen färdas i Warp-fart. 

Warp-fart är sabbare än ljuset, vilket jag 

hört inte ska vara möjligt eller åtminstone 

komma med ett gäng tråkiga sideffekter 

som att alla (einsteins) grundläggande 

fysiska samband invalideras.

Är det möjligt för någonting att 

vara snabbare än ljuset och hur skulle det 

påverka den som reser så snabbt?

/ kapten kirk och chewbacca

svar i star Wars och andra likasin-

nade filmer är Warp-fart alltid associerat 

med ”singulariteter”, vilket nog är förfat-

tarens sätt att säga att med normala eller 

kända fysikaliska samband är detta inte 

möjligt. i de fall (googla gärna ”bosonic 

string theory”) där partiklar med hastighe-

ter större än ljusets (tachyoner) diskuterats 

något mer seriöst än på kapten kirk-nivå är 

det, som du säger, så att om de existe-

rar kommer de med en mängd tråkiga 

begränsningar: 

•	 de kan bara leva i sin egen värld och 

aldrig bromsas in till hastigheter lägre 

än ljusets. 

•	 de förstör alla normala kausalitetssam-

band (orsak kommer före verkan). 

•	 om de finns, vilket är mycket tveksamt, 

kan man bara kommunicera med dem 

med hjälp av partiklar som lever i gräns-

landet mellan tachyoner och bradyoner 

(normala sub-ljushastighetspartiklar), 

dvs. har vilomassan noll. 

det sistnämnda är väl emellertid inte 

en så fruktansvärd begränsning eftersom 

ljuspartiklar (fotoner) hör till den katego-

rin. i någon mening skulle de alltså kunna 

synas…

trots stort upplagda experiment har 

tachyoner dock inte kunnat bekräftas 

experimentellt, om inte det färska experi-

mentet men cern opera (kolla engelska 

wiki) där man har en första rapport om 

myon-neutriner som rör sig fortare än 

ljuset mellan schweiz och italien är korrekt. 

gängse uppfattning bland teoretiker är 

dock (tror jag) att de inte finns.

inte desto mindre är de en mycket 

väsentlig del av bråket mellan sheldon 

cooper och leslie Winkle i ”the big bang 

theory” (tv5).

/göran (extrem bradyon)

fråga Jag har hört att man för att 

öva inför en rymdfärd och simulera tyngd-

löshet gör störtdykningar med flygplan, 

hur funkar det egentligen? 

Hur snabbt behöver flygplanen flyga 

för att man ska uppleva tyngdlöshet & 

hur lång period i taget kan de öva (innan 

påfrestningarna på kroppen blir för stora 

eller man »hinner igenom« atmosfären)?

/ ol redaktionen

svar den bana man ska följa för 

att bli “tyngdlös” inuti ett flygplan är en 

kastparabel (som den skulle vara utan 

luftmotstånd). det innebär att man startar 

på ganska låg höjd, säg 2000 m och sedan 

accelererar till en hastighet tillräcklig för att 

ta sig upp en sträcka delta z. då är det ju 

två mekaniksamband som slår till

(1)    delta v = gt ger att om vertikal-

hastigheten vid start är 300 m/s kommer 

uppfärden att ta 30 s och sedan nerfärden 

lika lång tid dvs man har en minut på sig 

att avnjuta.

(2)    delta z = gt²/2 som ger att på 30 

s kommer man 5000 m uppåt vilket ju inte 

är orimligt.

man har alltså i runda slängar en 

minut på sig  och sedan får man en ganska 

häftig avslutning eftersom man måste 

bromsa in de 300 m/s neråt innan mark-

kontakten blir för påtaglig. det kräver en 

retardation på ca 2,5 g

ett alternativ skulle förståss vara att 

köra i omloppsbana runt jorden och låta 

centripetalaccelerationen och tyngdkraften 

vara lika stora. På 10000 m höjd kräver det 

en hastighet 8400 m/s dvs mach 24. ok, 

det var kanske inget alternativ…

/göran



fråga Jag har mått väldigt dåligt under hösten på grund 

av personliga skäl och har därför inte kunnat gå i skolan och inte 

heller tagit tillräckligt med poäng för att få bo kvar i min lägenhet 

(för man måste väl ta minst 15hp per termin?). bor i en av sssbs 

lägenheter i bergshamra och undrar om jag nu kommer att bli 

vräkt från den eller om det finns något sätt att undgå 15hp-

regeln?

/Undrande

svar det var tråkigt att höra. det viktiga när man mår 

så dåligt att man inte klarar av att sköta sina studier (om man 

exempelvis är deprimerad) är att snabbt söka hjälp, förslagsvis hos 

studenthälsan. detta är inte bara viktigt för att du ska bli bättre, 

utan även för att du senare ska kunna styrka att du mått dåligt. 

om man blir vräkt från en sssb-lägenhet för att man inte tagit 

tillräckligt många poäng kan du överklaga detta till en instans 

inom sssb som heter bostadsdelegationen. om anledningen är 

sjukdom skulle ett intyg underlätta processen markant och öka 

dina möjligheter att få beslutet hävt. Även om intyg saknas eller 

dina skäl inte anses tillräckliga finns det faktiskt ändå möjlig-

het att du får bo kvar. ett exempel är att utnyttja rätten till en 

”fritermin”, vilket innebär en termin då du inte behöver ägna 

dig åt studier, detta skall ansökas om i förväg men kan i sällsynta 

fall beviljas retroaktivt. möjligheten att ta en fritermin kan dock 

endast utnyttjas en gång, och det kan tidigast göras sex månader 

efter tillträde till lägenheten. lycka till!

/robin

fråga Jag har hört 

att det ska byggas ett 

containerhus på campus 

valhallavägen, stämmer 

det? någon måtta får man 

väl ändå ha på pengaspa-

randet - ska man verkligen 

låta studenterna bo i sop-

rum? går det att överklaga 

det här?

/Upprörd student

svar smaken är som 

baken - delad. Personligen 

tycker jag att huset är ett 

viktigt tillskott till campus 

valhallavägen. det är 

intressant att du uppfattar 

huset som billigt, och det 

verkar även ett flertal politiker tro. Faktum är att det planerade 

huset med stor sannolikhet kommer att bli dyrare att uppföra än 

ett normalt bostadshus. tekniken är dessutom relativt oprövad 

inom våra breddgrader. det finns dock en stor fördel med huset 

som du kanske uppskattar: det går både snabbt och är billigt att 

riva huset om så önskas.

angående överklagan är det både möjligt och omöjligt. 

stockholm stad kommer ta ett beslut angående ärendet i novem-

ber 2011 och detta går att överklaga. rätten till att överklaga har 

dock endast den som under tiden förslaget var utställt skriftligen 

lämnade synpunkter. 

/robin

robin norström är ledamot i THS styrelse med stort intresse för 

fastighetsfrågor och expert på allt som har med SSSB att göra. För OL svarar 

han på bostadsrelaterade frågor. Har du en fråga till Robin? Mejla den till 

osqledaren@ths.kth.se!

Apollo-
projektet

apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 
1961–72 med syfte att landsätta människor 
på månen. detta lyckades första gången 
20 juli 1969 kl. 21:18 (svensk tid), då 
astronauterna neil armstrong och edwin 
aldrin under apollo 11-expeditionen som 
första människor landade på månens yta 
och några timmar senare, den 21 juli 1969 kl. 
3:56, tog det första steget ned på månens 
yta. en tredje astronaut, michael Collins, 
väntade i moderskeppet i satellitbana kring 
månen. ytterligare tio astronauter kom 
sedan att landstiga på månen 1969–72.

TEMAdEl
Att jobbA med rymden

Att få jobba med rymden är en dröm för 
många. För några få lyckliga går den faktiskt 
i uppfyllelse. OL har lunchat med Jon-Erik 
Dahlin - Sveriges andra astronaut, hälsat 

på i RAINs labb där KTH-studenter bygger 
en rymdraket och besökt den ultimata 

arbetsplatsen för alla som vill jobba med 
rymden med fötterna fortfarande på jorden.

Christer 
Fuglesang

Fuglesang [fʉ:´glʉsaʉ], Christer, född 18 mars 1957, 
astronaut och fysiker, i december 2006 förste svensk 
i rymden. Fuglesang avlade civilingenjörsexamen 
(teknisk fysik) vid KTH 1981 och disputerade 
1987 i experimentell partikelfysik vid Stockholms 
universitet, där han även blev docent 1991. År 
1992 antogs Fuglesang till eSa:s astronautkår, 
vilket innebar utbildning vid såväl det europeiska 
astronautcentrumet eaC i Köln, Tyskland, som vid 
kosmonauternas träningscentrum i Stjärnstaden 
utanför moskva, ryska federationen, och naSa:s 
Johnson Space Center i Houston, USa. 

We Make Talent 
Grow!
Take a Masters program at SSE

Stockholm School of Economics offers a range of exciting 
Masters programs for students with a Bachelors degree  
in Business and Economics as well as for students with a  
Bachelors degree in other subjects.

The application deadline for the Masters programs is  
January 15, 2012.

Please visit www.hhs.se for more information.

modell av det omtalade containerhuset.

för studenter
bOStADS Rätt
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om du placerar 11,3 mount everest’s 
på varandra och sedan bestiger dem 
befinner du dig på gränsen till yttre 
rymden. närmare bestämt 100 km över 
havet tar jordens atmosfär slut och 
rymden vid enligt en definition av Fé-
dération Aéronautique Internationale 
(FAI). namnet »karmanlinjen« till trots 
är det ingen skarp gräns då jordens 
atmosfär gradvis tunnas ut. 

- men det är ovanför det mesta, klar-

gör Jon-erik dahlin - som kan komma att 

bli den andra svensken att ta sig över den.

det är över en lunch jag träffar Jon-erik 

för att fråga honom om saker utanför him-

mel och jord. nyligen blev han utvald som 

»Flight member« av astronauts4Hire som 

är en icke vinstdrivande organisation, som 

startades i Usa våren 2010 och som är 

tänkt att bli världens första privatäga astro-

nautkår. Just nu har de 22 astronautkandi-

dater och Jon-erik är alltså en av dessa.

- de flesta har forskarbakgrund och 

har disputerat som doktorer i fysik, teknik 

eller medicin. många är dessutom ingen-

jörer och piloter, berättar han och Jon-erik 

själv är inget undantag. 

Jon-erik har, likt sveriges första astronaut 

christer Fugelsang, en bakgrund på ktH. 

1997 började han studera på teknisk Fysik, 

vilket var ett ganska självklart val då han 

alltid gillat fysik och varit intresserad av 

rymden. idag befinner sig Jon-erik ofta på 

campus för att undervisa på maskin, dels 

som föreläsare men också som klasslärare. 

som om inte astronauts4Hire och under-

visningen vore nog driver han eget företag 

och forskningsprojekt. Just nu planerar 

han bland annat en jordenruntflygning på 

endast biodrivmedel.

i framtiden hoppas han att på rymdfär-

der undersöka olika fysikaliska processer, 

till exempel förbränningsprocesser och 

hur vätskor beter sig i de annorlunda 

miljöerna. Forskningsfältet i rymden är 

stort, men ofta handlar det om att för-

bättra rymdfärderna för rymdfararna. den 

extrema miljön ställer många krav, särskilt 

för långvariga resor som till månen eller 

mars. Forskningen i rymden resulterar ofta 

i något nytt här på jorden. det kallas spin-

off och betyder att utvecklingen av en ny 

teknik eller företeelse direkt kan kopplas 

till rymdforskningen. 

- tyngdlöshet gör att benmassan i 

kroppen försvagas. detta forskas på, och i 

och med det får vi också bättre förståelse 

för hur man motverkar benskörhet här på 

jorden, förklarar Jon-erik.

ett annat exempel är tempurkudden, 

som är gjord av ett material tillverkat för 

rymden och då inte specifikt för att vila 

våra nackar mot.

grundforskning sker förstås också. vi 

kan få bättre förståelse för universum då 

mätinstumenten i rymden inte störs av 

jordens atmosfär.

- man kan också observera mycket 

bara genom att titta ut genom fönstret 

och då se jordens krökning och atmosfär, 

berättar Jon-erik.

drömmer du om att göra just detta? 

virgin galactic låter som en parodi på en 

sci-fi-farkost men är i själva verket ett av de 

företag som kommer att ge turister möjlig-

het att resa till rymden. vill du förverkliga 

drömmen bör du dock börja spara redan 

nu. 200 000 dollar kostar en resa, och 

hur lång tid det tar innan du får plats i en 

rymdfarkost är osäkert. en farkost kommer 

manövreras av 2 piloter och bära 6 resenä-

rer åt gången, som alla kan se fram emot 4 

minuter tyngdlöshet. det är redan många 

som betalat handpenningen och ungefär 

500 personer står i kö. om ett år börjar 

testkörningar och man räknar med att ta 

passagerare så tidigt som om två år.

 

att de kommersiella rymdaktörerna blir 

fler bidrar till att farkosterna och utrust-

ningen blir billigare. Jon-erik misstänker 

att nasa och esa i framtiden kommer att 

satsa mer på upptäcktsresor och lämna de 

lite ”vardagliga” uppdragen åt organisa-

tioner som astronauts4Hire. att gissa när 

nästa upptäcktsresa kan ske är svårt, men 

en resa till månen skulle kunna ske om 

ungefär 10 år och en resa till mars kan 

behöva 10 år därtill. det beror främst på 

var världen står rent tekniskt och politiskt 

just då.

nyligen slutfördes experimentet 

”mars500” med syftet att efterlikna en 

mars-resa. ett gäng astronauter till-

bringade 520 dagar i en farkostkopia utan 

direktkontakt med omvärlden. experimen-

tet skulle undersöka vilka psykologiska och 

kommunikativa problem som kan tänkas 

uppkomma vid en riktig resa. 

- radiokommunikationen med 

jorden kan dröja upp till 20 minuter på 

grund av det långa avståndet, man skulle 

kunna jämföra det med James cook på 

1700-talet, fast då tog kommunikationen 

flera år, förklarar Jon-erik. 

sannerligen har världen idag blivit min-

dre, men universum är fortfarande gräns-

löst stort, och hittills har bara ett 500-tal 

människor tagit sig utanför vår atmosfärs 

gränser. Frågan är om det inte är enklare 

att placera 11,3 mount everests på varan-

dra för att sedan klättra upp, men enklast 

är kanske att blicka upp mot himlen och 

undra var gränsen egentligen går.

text: Sara Edin   

bild: Privat

den AndrA 
AstronAuten

någrA hAndFAstA tIps:
det är bra att förbereda sig så tidigt som möjligt. 
Förhoppningsvis har du redan grundat med ett 
intresse för matematik, fysik, astronomi och 
vetenskap i grundskolan. i annat fall är det inte för 
sent; läs böcker och se filmer eller plöj åtminstone 
igenom några säsonger av the big bang theory.

skaffa förebilder, riktiga såväl som fiktva; att bli 
en sci-fi-fanatiker hör till.

Jobba på din laganda, att fungera i grupp är 
elementärt. en lagsport kanske är att fundera på? 
många astronauter har dessutom en bakgrund 
som scout. Fundera inte särskilt länge på det, bli 
medlem i närmaste scoutkår.

var taktisk när du väljer dina kurser. satsa på ma-
tematiska, tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

prata och skriv ofta på engelska för att förbättra 
den. ett tredje språk är dessutom meriterande, välj 
då inte klingonska (även om det kan vara fördel-
aktigt i umgängeskretsarna), välj istället japanska 
eller ryska.

ta en kvalificerad examen och doktorera i ett 
ämne som hör specifikt till rymdforskning.

glöm heller inte att ta pilot-licens och att lära dig 
dyka. sedan, när det är dags att skicka in ansökan – 
ta ingenting för givet. lyckas du har du dock 2 års 
hårdträning att se fram emot.

VIll du blI AstronAut?
detta krävs:
•	 en examen i matematik/fysik/vetenskap
•	 svenskt medborgarskap för esa (european 

space agency)
•	 Flytande engelska i tal och skrift 
•	 längd mellan 153-190 cm
•	 minst 3 års relaterad erfarenhet efter examen
•	 blodtryck under 140/90
•	 synskärpa 1.0 på båda ögonen
•	 Fri från beroenden och sjukdomar

fOkuSAtt jobba med rymden

» Drömmer du om 
att göra just detta? 
Virgin Galactic låter 
som en parodi på en 

sci-fi-farkost men 
är i själva verket ett 
av företagen som 

kommer ge turister 
möjligheten att resa 
till rymden. Vill du 

förverkliga drömmen 
bör du dock börja 

spara redan nu. 200 
000 dollar kostar en 

resa «
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ssc
Är du en fighter som varken räds nya utmaningar eller diffekvationer? slår du 
tillbaka dubbel så hårt när Csns senaste påhitt kommer som ett slag i magen? 
och kan du finta bort vilken omtenta som helst? då måste du vara Kth-student. 
Vill du dessutom ha ett inspirerande och utvecklande jobb efter examen där 
du får spendera dagarna med människor som är lika awesome som du? läs då 
vidare för under året är ol ute på turné och spanar in de coolaste potentiella 
arbetsgivarna på marknaden. ol gör - because your worth it! 

oL gör

Services på SSC. Översättningen av 
Satellite Management Services till 
svenska blir markkontakt, vilket känns 
ungefär i klass med översättningarna av 
filmer på 80-talet där ”Superman III” av 
någon helt outgrundlig anledning blev 
“Stålmannen går på en krypto-nit”.

Känslan när vi går runt i korrido-
rerna inuti i huset är ganska tråkig. 
Utanför fanns det ju en raket, och i re-
ceptionen hade de ännu fler spännande 

saker, bland annat något som fotogra-
fen kallade för ”en automatiserad fisk-
damm”. Vad det egentligen var kräver ju 
antagligen en heltids doktorandtjänst 
för att förklara, och därför lämnar vi 
det därhän. Den tråkiga stämningen 
inne i huset oroar oss lite till en början. 
Hur ska man bli inspirerad att börja job-
ba igen efter fikapauserna, när det inte 
finns något kuddrum eller ens en rolig 
liten raket att pilla på? Vår oro minskar 
dock snabbt när vi märker vilka perso-
ner som egentligen jobbar i huset. För 
det visar sig snart att intresset som de 
anställda på SSC har för det de arbetar 
med, nämligen rymden, är så starkt 
att de lika gärna hade kunnat arbeta 
i en möglig källare i Säffle. Dessutom 
har alla här ett eget fräscht arbetsrum. 
Fast ja, det förstås, bredvid fikarummet 
står något slags litet semipermanent 
kontorslandskap uppställt. När vi frågar 
vem som drog nitlotten och får sitta där 
svarar Petrus snabbt och självklart att 
”det är inhyrda konsulter”. 

Vilka är det då egentligen som job-
bar på SSC? Jo, många har precis som 
Petrus gått en fyraårig rymdingenjörs-

utbildning vid Umeå universitet i Kiru-
na. Ca 20 av 120 personer vid kontoret i 
Vreten har gått den vägen. Både Petrus 
och Anne Ytterskog, som var ansvarig 
vid vårt besök, påpekar att antingen 
har man ett intresse för rymden innan 
man börjar jobba på SSC, eller så får 
man det ganska snabbt. Annars stannar 
man inte så länge. Intresset behövs då 
man styr sina arbetsuppgifter ganska 
självständigt. Petrus och Anne menar 
att när man har ett så genuint intresse 
som alla här, känner man för det mesta 
själv när man jobbar med något som 
är vettigt. På kontoret finns det är 
mycket folk från KTH och allmänt 

» ..intresset som 
de anställda på 

SSC har för det de 
arbetar med [..] 

är så starkt att de 
lika gärna hade 

kunnat arbeta i en 
möglig källare i 

Säffle «

» Översättningen 
av Satellite 

Management 
Services till 
svenska blir 

markkontakt, vilket 
känns ungefär 
i klass med [..] 
när ”Superman 
III” av någon 

helt outgrundlig 
anledning blev 

“Stålmannen går 
på en krypto-nit” «

V i kommer upp i friska luften 
utanför Vretens tunnelbanesta-
tion utan att riktigt veta vart 

vi ska ta vägen. Egentligen är vi lite 
oförberedda och funderar en stund på 
hur vägbeskrivningen vi fick faktiskt 
löd. Sedan vrider vi våra huvuden något 
åt vänster för att se om vi kan få några 
ledtrådar om vart vi ska, som t.ex. en 
skylt som det står SSC eller liknande på. 
Vi ser då en parabol stor nog att kunna 
ta in alla tv-kanaler från de närmaste 
25 solsystemen och bredvid den en liten 
raket som, om man klassificerade rake-
ter som man gör med bilar, antagligen 
skulle räknas till mellanraketsklassen. 

Scenen ser allt som allt ut lite som ett 
bondskurkstillhåll, där marken när som 
helst kan öppna sig samtidigt som en 
entonig röst säger ”ten minutes and 
counting” och det samtidigt springer 
runt en man som skjuter hejdukar.

Det är som tur är inget bondskurk-
stillhåll (vi hade nämligen inte med oss 
vår klocka med klätterutrustning eller 
vår premiumutrustade Aston Martin) 
utan vi har helt enkelt kommit till SSC:s 
stockholmskontor. SSC, Swedish Space 
Corporation, kallades tidigare Rymdbo-
laget i Sverige, men då företaget nu har 
flertalet dotterbolag runt om i världen 
ville man minska mängden varumärken 
och enas kring SSC. Detta trots att vi 
i Sverige har ett väldigt gott rykte när 
det gäller rymden, i alla fall enligt Pet-
rus Hyvönen som är Systems Engineer 
och jobbar med business development 
på divisionen Satellite Management 

» Vi ser då en 
parabol stor nog 

att kunna få in alla 
tv-kanaler från 
de närmsta 25 
solsystemen «

OL göRSwEdiSh SpAcE corporATion



bar, teaterbesök, föreläsningar, ostkväl-
lar och inte minst en sommarfest och 
en vinterfest. Trots dessa trivsamheter 
är det ofta ganska tomt på kontoret. 
Petrus säger att 1/3 av alla på kontoret 
vanligtvis är utomlands och jobbar. SSC 
har nämligen de flesta av sina kunder 
utomlands och de har dessutom både 
kontor och dotterbolag på ganska 
många ställen runt om i världen, bland 
annat i USA, Chile och Dubai. Dess-
utom äger man utanför Kiruna Esrange 
Space Center, SSC:s operationella bas 
för raket och ballonguppsändningar. 
Det blir alltså många resor i jobbet för 
de anställda på SSC.

Vi uppfattar det som att en familjär 
känsla på SSC, där alla verkligen gör det 
de är bäst på och blir uppskattade för 
det. Anne och Petrus sitter länge och 
berättar om alla divisioner på företaget 

och de berömmer alla delar av företaget. 
Alla är världsledande inom sitt område. 
Till exempel ”Payloads and Rockets”, 
eller som det visst kallas i folkmun: ”pay 
and rock” som sysslar med att designa 
experimentutrustning till forskarna 
eftersom ”dessa inte alltid är så bra på 
att bygga experiment”. Det kan till ex-
empel handla om att bygga ett flygande 
laboratorium. En sådan uppgift måste 
liva upp vilken vanlig gråmulen tisdag 
som helst.

SSC är alltså den perfekta arbets-
platsen för dig som brinner för teknik 
i allmänhet och rymden i synnerhet. 
Den kan vid en första anblick verka lite 
väl nördig och nästan torr, men vi inser 
snart att det definitivt finns en dimen-
sion till, för det här är framför allt en 
arbetsplats med väldigt mycket hjärta. I 
en stram kontorsmiljö är det verkligen 

personerna på SSC som skapar så väl 
värde som värme.

text: henning Alesund   

[henning.alesund@osqledaren.se] 

Foto: Axel hammarbäck   

[axel.hammarback@osqledaren.se]

många civilingenjörer men även en hel 
del civilekonomer. SSC är ju ett statligt 
ägt aktiebolag med vinstkrav på sig. De 
utför ingen vetenskaplig forskning utan 
arbetar utifrån vinstgivande uppdrag 
från kunder precis som vilket annat 
företag som helst och drivs därefter.

Vi får en allmän känsla av att det här 
finns folk som är riktigt duktiga på 
teknik och som brinner för sitt intresse 
långt mer än den mediannördiga KTH-
aren. När vi frågar Petrus vad han gör 
på fritiden, om det är ungefär samma 
sak, svarar han ”ja, jag kör matlabskript 
hemma, det händer”. Andra på kontoret 
har teleskop hemma och tittar på 
stjärnor på fritiden. Vi frågar vad det 
pratas om vid kaffeautomaterna, och då 
svarar Petrus till vår besvikelse att det 
är mycket jobbsnack. Vi nöjer oss inte 
med det utan undrar om de egentligen 
inte mest pratar om Star Trek. Men 
nej igen: ”när jag pluggade rymd var 
det mycket Star Trek”. De pratar alltså 
inte ens om Star Trek vid kaffeauto-
materna. Vi antar att det beror på att 
de bara skulle analysera sönder serien 
så mycket att det enda som fanns kvar 
var en helt vanlig såpopera med mycket 
konstiga ovetenskapligt utformade 
rymdreferenser.

Apropå kaffe så blir Petrus väldigt 
stolt när vi lägger märke till en bild av 
satelliten Prisma på hans kaffemugg. 
Hela hans ansikte lyser upp av stolthet 
och han berättar allt om satelliten som 
är utvecklad för att testa formations-
flygningar som med hjälp av GPS och 
kameror kan flyga i olika avancerade 
banor. Vi frågar då vilken som egentli-
gen är hans favoritsatellit, och man ser 
på honom hur han blir ännu lite gladare 
i själen och säger med värme i rösten att 
hans favorit är Odin. Allra mest för att 
den var konstruerad för att vara uppe 
i två år men nu är inne på sitt tionde 
år och fortfarande skickar tillbaka 
värdefull data till jorden. För den som 
började bli orolig ska tilläggas att Petrus 
självklart även har en Odinmugg. 

På kontoret finns en kamratför-
ening. Det låter väldigt gulligt och vi 
föreställer oss att alla går runt med pins 
i skjortslaget som det står ”slå inte min 
kompis på”. Verkligheten saknar pins 
men inte aktivitet. Man anordnar pu-

EXAMENSRINGAR
Hos oss köper du KTH originalringar

Vi har tillverkat examensringar i mer än 100 år. I vår 
verkstad gör erfarna guldsmeder din ring på gammeldags 
hantverkssätt.

Nu finns också prover på alla KTH’s Examensringar i monter 
på Kårexpeditionen i Nymble!

Sandberg
Nybrogatan 9, Stockholm

08-679 90 20, www.sandbergsweden.com
mån - fred 10-18, lörd 11-15

ssC I sIFFror

SSC startades 1972 och har sedan 

dess utvecklat 8 satelliter, 60 raketer 

& 60 andra rymdfarkoster samt skjutit 

upp över 500 raketer & ballonger.

OL göRSwEdiSh SpAcE corporATionOL göR SwEdiSh SpAcE corporATion

» 1/3 av alla på 
kontoret vanligtvis 
är utomlands och 

jobbar «
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Att få jobba med rymden är en dröm 
för många, en dröm som kan verka 
avlägsen och svår att uppfylla. de 
som är med i projektgruppen rAIn 
är dock mitt uppe i att få uppfylla sin 
rymddröm. I mars nästa år kommer 
de att skicka upp ett experiment i 
rymden. då har de 16 medlemmarna 
arbetet med projektet i 18 månader, 
stött på både motgång och framgång 
och bland annat fått besöka european 
space Agency. 

när Jag ska träffa medlemmarna i rain 

har jag fått informationen om att det är 

ont om tid – nästa vecka vankas det för 

uppskjutning av raketen som deras projekt 

ska följa med. det visar sig att jag har fel, 

uppskjutningen sker inte förrän i mars 

nästa år, men det betyder inte att det är 

för tidigt för att genomföra simuleringar. 

hela teamet består av 16 studenter 

från tio olika nationaliteter och olika 

program på ktH samt doktorander från 

meteorologiska institutionen vid stock-

holms Universitet. de är i sin tur uppdelade 

i delteam inom mekanik, elektroteknik och 

forskning. när det är dags för uppskjut-

ning i mars kommer de flesta vara på 

plats i kiruna och har då jobbat med rain 

dagligen i 18 månader. tillsammans har 

de spenderat många timmar åt att bygga, 

programmera och även resa med sitt 

projekt. de har besökt olika rymdinstitu-

tioner i europa, bland annat esa – euro-

pean space agency, för att göra löpande 

kontroller och få stöd av tekniska experter. 

allt måste vara komplett och fungerande 

vid uppskjutet. 

Jag får fölJa med projektledaren, Will 

reid ner i en källare där stora delar av tea-

met är samlade. de i det mekaniska tea-

met står böjda över en kapsel innehållande 

de två sonderna, och de har verktygen i 

högsta hugg. det är skruvar som ska spän-

nas åt och radioantenner som måste sitta 

på rätt plats innan det stundande testet. i 

ett annat rum sitter några studenter ur det 

elektrotekniska teamet framför en dator 

och förbereder systemen för den simule-

rade uppskjutningen.

vi spolar tillbaka bandet till septem-

ber förra året. då hade Will precis anlänt 

som utbytesstudent till sverige och hans 

plan var att stanna i ett halvår. när han 

började med rain förlängde han dock sin 

vistelse med ett år, och han kommer inte 

att återvända till australien förrän i mars 

2012, efter uppskjutningen. tillsammans 

med många av de andra i teamet delar han 

drömmen om att få jobba med rymden 

sedan barnsben.

- mitt drömjobb är att bli en 

astronaut, jag har alltid velat resa ut i 

rymden och uppleva någonting helt annat 

sedan jag besökte nasa:s kennedy space 

center i Florida som 10-åring. sedan dess 

har jag alltid velat engagera mig i sådant 

som berör rymden. därför var deltagandet 

i rain och reXUs/beXUs-programmet ett 

tillfälle som jag inte kunde gå miste om. 

min medverkan i projektet har bekräftat 

mina ambitioner att arbeta med sådant 

som är relaterat till rymden.

Will studerar mekatronik och dator-

teknik och åkte till sverige för att han hört 

talas om att ktH kan erbjuda bra kurser 

inom robotik. Hans förväntningar på utby-

tesstudierna har bekräftats:

- ktH har verkligen hjälpt mig 

att inse hur jag ska uppnå mina drömmar 

genom att introducera mig till kontakter 

inom både rymdindustrin och den akade-

miska världen. Jag har också lärt vad som 

erbjuds inom rymdteknik i industrin och 

kunnat skapa mig en tydligare bild av hur 

jag ska kunna uppnå mina drömmar.

en stor del av studenterna i det 

elektrotekniska teamet studerar just elek-

troteknik på ktH och har gjort rain som 

sina kandidatexamensarbeten i årskurs tre. 

alla deras arbeten gick under kategorin 

»contex e; the sounding rocket experi-

ment«. studenterna Patrick magnussons 

och daniel brodéns arbete heter »e4: data 

acquisition and communication systems 

for sounding rocket experiment« och 

handlar om sensorerna i mätsonderna som 

används för att se hur sonderna presterar 

och mäter till exempel spinnhastigheten 

och temperaturen, samt den del av pro-

gramvaran som styr sonden under fallet. 

Patrick berättar om vad projektet har givit 

honom:

- Jag skulle mycket väl kunna 

tänka mig att jobba inom rymdindustrin 

efter alla häftiga saker jag sett, allt ifrån 

de riktigt stora och häftiga testcentra som 

jag fått se till vilka utmaningar man möter 

när man designar något som ska klara att 

kunna skjutas ut i rymden.

tillbaka i källaren är det tio minuter 

kvar till uppskjutning, och alla står foku-

serade kring en uppmonterad anordning 

som inte kommer att skjuta upp kapseln 

i luften, men som kan ta emot de två 

sonderna som kommer att slungas ut i hög 

hastighet. Will har hela tiden blicken på 

tidtagaruret och checkar av med de som 

sitter bakom systemet att allt är som det 

ska – alltså precis på samma sätt som det 

kommer att gå till vid uppskjutningen i 

mars. den här gången får de dock använ-

da sig av en mobiltelefon för att få vajern 

som får sonderna att skjutas ut ur kapseln 

att avfyras. när detta har skett, helt enligt 

planen, är det bråttom upp på taket med 

sonderna. man måste kontrollera att även 

fallskärmarna och gPs:en, som sonderna 

är utrustade med, fungerar. Just idag åkte 

inte locket på en av sonderna av när det 

skulle. strax innan gPs:erna ska sättas på 

ställer Patrick frågan:

- satte jag på antennerna förut? 

alla utbyter oroliga blickar med varandra 

men kommer överens om att, jo, anten-

nerna är påslagna. Patrick andas ut.

- vid det riktiga uppskjutet kom-

mer jag verkligen att ställa mig den frågan.

efter tio minuter på taket visar det 

sig att en av gPs:erna inte heller fungerar. 

Ändå är de i det elektrotekniska teamet 

föga oroliga över att problemet inte ska 

vara löst till i mars. Projektledaren Will är 

också nöjd med projektet och förväntans-

full till uppskjutet.

- Hittills har rain gått excep-

tionellt bra. som med alla projekt finns 

det några problem här och där, men vi 

kommer att vara redo att leverera vårt 

experiment och se den flyga i mars. Hela 

rain-teamet har arbetat oerhört hårt för 

att komma till denna punkt. det har varit 

ett nöje att arbeta med en så talangfull 

grupp av människor.

Av: Ingrid Kjellström

fOkuSAtt jobba med rymden

reXUs/beXUs-programmet låter studenter 
från universitet och högskolor runt om i eu-
ropa att utföra vetenskapliga och tekniska 
experiment på raketer och ballonger. varje 
år uppskjuts två raketer och två ballonger, 
som vardera bär upp till 6 experiment kon-
struerade och byggda av olika studentteam.

reXUs experiment lanseras på en raket som 
drivs av en motor med 290 kg bränsle. den 
kan ta 40 kg med elevexperiment till en 
höjd av ca 100 km. Fordonet har en längd 
av ca 5,6 m och en kroppsdiameter på 35,6 
cm.

beXUs-experimentet lyfts med en ballong 
med en volym på 12 000 m³ till en maximal 
höjd på 35 km, beroende på den totala 
experimentvikten (40-100 kg). Flygningen 
varar 2-5 timmar.

mer information finns på rainexperiment.se och 
bloggen WWW.rainexperiment.Wordpress.com

rain står för ”rocket deployed 
atmospheric probes conducting inde-
pendent measurements in northern 
sweden”. rain-experimentet är ett 
sondraketexperiment som utvecklas 
vid avdelningen för rymd-och plas-
mafysik (sPP) vid skolan för elektro-
och systemteknik och meteorologiska 
institutet vid stockholms universitet 
(misU). rain experimentet kommer 
att skjutas upp från esrange space 
centre i kiruna i mars 2012 som en 
del av reXUs 11/12.

Projektet går ut på att på cirka 57 
kilometers höjd skjuta ut två Free 
Falling Units (FFU), mätsonder, från 
raketen. de kommer nå en maxhöjd 
på ca 80 kilometer och sedan falla 
fritt genom atmosfären. Under fallet 
kommer olika provtagningsytor expo-
neras kortare stunder på undersidan 
av sonderna med hjälp av en rote-
rande platta. På så vis samlas sepa-
rata prover in vid olika höjder, vilket 
kommer att ge en profil på aerosol-
partiklar vertikalt genom atmosfären. 
För att kunna kartlägga när proverna 
exponeras kommer gPs-data samlas 
in under fallet, och ur detta fås 
hastighet och position. sonderna 
kommer veckla ut en fallskärm vid ca 
sex kilometers höjd, landa och åter-
finnas av en helikopter med hjälp av 
gPs. analyserna av proverna kommer 
utföras av doktorander på meteoro-
logiska institutionen vid stockholms 
Universitet, som förhoppningsvis 
kommer kunna använda sig av resul-
tatet i sin forskning. aerosolpartiklar 
tros på olika sätt påverka både vår 
hälsa, klimat och miljö.

SpaCy dreamS

» KTH har 
verkligen hjälpt 
mig att inse hur 
jag ska uppnå 

mina drömmar.. «

fOkuS Att jobba med rymden
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Solvindar, magnetism, dragningskraft, 
enorma hastigheter, ofattbar massa, och 
mitt i allt detta: Jorden. En liten planet 
mitt i det stora. Om Jorden kunde lägga 
sig på rygg en stjärnklar natt och titta upp 
mot rymden skulle den nog utbrista ”Jag 
känner mig så obetydlig!”. Kanske vrida 
på huvudet, armbåga i sidan på Merku-
rius bredvid och säga ”Det är så stort!”. 
Merkurius skulle mhma och säga, ”Det där 
är Karlavagnen va?”. ”Asså fatta att det 
är oändligt”, hörs Jupiter säga på avstånd. 
”Säger de ja”, Venus röst låter högre. ”De?” 
frågar Jorden. Venus svarar ”De som 
dödade Pluto”. 

Okej så jag blev lite sidetrackad, men 
hur kul vore det inte om planeterna 
kunde prata med varandra!? Kommu-
nikationsförmåga eller ej, i alla fall så 
är Jorden konstant utsatt för diverse 
krafter och påverkas av dessa på olika 
sätt. Jordens rörelse och hastighet, ja 
till och med dess beståndsdelar, är di-
rekt bestämda av rymden omkring den. 
Vi, invånarna på planeten Jorden, är ju 
en liten del av Jorden, som är en liten 
del av rymden och påverkas därmed 
av dem båda. Är alla med på den? Bra, 
då höll du precis med om att astrologi 
faktiskt fungerar. Grattis, gå och läs ett 
horoskop, pucko. Herregud!

En sommardag läste jag ett horo-
skop som sa att jag borde stanna inne 
annars skulle tre olyckor inträffa. Jag 
hånskrattade mig ut genom dörren, 
runt stegen mot väggen (varför ta 
onödiga risker?) och rakt på en spik. 
Sen var det inte lika kul. När läkaren 
dessutom råkade pricka fel tre gånger 
med stelkrampssprutan var det jag som 
blev misstänksam. På vägen hem hände 
sen det kanske värsta. Precis när vi åkte 
förbi sju överkörda kattungar insåg jag 
att min systerson hade ätit upp alla pez 

ur min ”stackars Matilda är på sjukhus-
pez-docka”! Allihop! Där och då svor jag 
en helig ed att himlakroppen, ansvarig 
för dagens grymheter, skulle finnas och 
straffas. Väl hemma smidde jag sam-
man mina fäders brustna klinga och … 
ja eller jag började googla. Detta är vad 
jag fann.

Först och främst är Jorden och alla 
övriga himlakroppar i konstant rörelse 
gentemot varandra. Detta gör att de 
olika krafternas påverkan på Jorden 
varierar med positionen av himla-
kropparna. Vid en särskild tidpunkt 
påverkas Jorden, och därmed också vi, 
på ett specifikt sätt. Och vid nästa till-
fälle på ett annat. Gravitationskraften 
är en av dessa krafter. Om månen har 
makten att flytta havet två gånger om 
dagen så kan ni ju tänka er vad de här 
krafterna gör med oss. En annan kraft 
är magnetism. Jorden har sitt alldeles 
egna magnetiska fält som omger oss. 
Fältet påverkas hela tiden på olika sätt 
av solvindar. Stora mängder träffar 
Jorden i olika vinklar och gör att fältet 
alltid är i rörelse. 

Vi kan alltså konstatera att lilla 
Jorden är en del av stora Rymden. Stora 
Krafter påverkar lilla Jorden och dess 
små inneboende. Eftersom alla himla-
kroppar rör sig i förhållande till varandra 
kommer de Stora Krafterna att påverka 
på olika sätt vid olika tidpunkter. Bero-
ende på Jordens position vid en särskild 
tidpunkt kommer himlakropparna att 
påverka oss olika. Nu har alltså astrolo-
gin halva inne kan man säga. Såhär långt 
är jag definitivt med. Frågan är bara om 
dessa krafter påverkar våra personlighe-
ter och göranden. Här någonstans har 
jag väl egentligen fastnat, men det finns 
en teori som är rätt skojig ändå.  

Vi har alla varit foster och, som vi 
minns, är det rätt mörkt där inne där vi 
simmar runt medan kropp och hjärna 
byggs upp. Hjärnan byggs upp med hjälp 
av elektriska impulser. Arbetet med våra 
kroppar och hjärnor är alltså beroende 
av vattnets och elektroners rörelse. Gra-
vitationskrafter från rymden påverkar 
vattnet, och magnetismen påverkar 
elektronerna. Foster som byggdes under 
samma tillfälle påverkades på samma 
sätt under byggnationen. Kanske har 
människobyggen från samma tidspe-
riod liknande drag.  Det har man ju sett 
med riktiga byggen. Funkishus har till 
exempel alltid stört mig på precis samma 
sätt som Lejon. Sammanträffande?! Det 
tror jag inte.

Av: Matilda Kaba-Liljeberg

fOkuSRymdfenomen

Astrologi
astrologi är en pseudovetenskaplig stjärntydningslära med 
flertusenåriga rötter, som syftar till att finna samband mellan 
placeringar och händelser mellan solsystemets planeter samt 
solen och månen och karaktärer och händelser i människors 
liv. Ordet »astrologi« kommer från grekiskan, från astron, 
(»stjärna«) och logos, som har flera översättningar, vanligtvis 
relaterade till »systematisk tanke eller tal«. astrologi är inte 
vetenskapligt. den grundläggande tanken bakom astrologin 
är vanligen någon av följande:
•	Ödet/Gud har bestämt våra liv och skrivit om det i stjärnorna, 

i form av avstånd, vinklar och liknande.
•	Våra liv speglas rent fysiskt av himla-

kropparnas lägen, som t.ex. månen, och 
speglar även våra karaktärer.

•	Våra liv och himlakropparnas lägen 
växelverkar med varandra, eller påverkas 
av samma övernaturliga krafter.

•	att människan - mikrokosmos - är 
en spegelbild av världsalltet - 
makrokosmos. det som finns i det 
ena måste också finnas i det andra.

TEMAdEl
rymdFenomen
Det finns mycket vi fortfarande 
inte vet om rymden, vilket gör 
rymden till en ständig källa för 

spekulation. Allt ifrån vedertagna 
faktum som att jorden är rund 

till  mindre betrodda påståenden 
ifrågasätts och debatteras. Just 
därför kan det vara bra för den 
oinvigde att ha lite koll så man 
t.ex. inte misstar astronomi för 
pseudovetenskapen astrologi.

Astronomi
astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. den innefattar 
kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill 
säga universum. Vidare är astronomin ett av de absolut äldsta vetenskapsfälten 
och kan spåras ända tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. det var dock 

först när teleskopet uppfanns i början 
av 1600-talet som ämnet utvecklades 
till en modern vetenskap. Trots sin ålder 
utvecklas astronomin idag snabbt och 
ny kunskap kommer fram i snabb takt.
astronomi bör inte blandas ihop med 
astrologi, även om tidiga astronomer 
ofta även var vad vi idag skulle kalla 
astrologer. Ämnena är dock numera 
strikt skilda från varandra. däremot är 
astrofysik nära relaterat och termen 
används ibland synonymt med modern 
astronomi.
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» Om månen har 
makten att flytta 
havet två gånger 
om dagen så kan 

ni ju tänka er 
vad de krafterna 
gör med oss «

gravitationskraften håller planeterna runt solen.

Fantasifull bild över jordens magnetfält.

Horoskop - sanning eller bullshit?

Foto: ©
 a

ndrew
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unn, 21 June 2005
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teleskop betyder fjärrseende på 
grekiska och det första byggdes redan 
1608 av hans lippershey från nederlän-
derna. uppfinningen kom att användas 
och förbättras av forskare som galileo 
galilei och sir Isaac newton bland an-
dra, vars upptäckter ligger till grund för 
ämnesområdena astronomi och fysik.

idag kan man införskaffa ett högkvalitativt 

amatörteleskop för föga 20 000 kr och 

studera himlakropparna i rymden bäst man 

vill. skulle man inte ha en sådan summa till 

övers för att tillgodose sitt intresse för uni-

versum, så finns det billigare och socialare 

alternativ.

istockholms innerstad finns två observato-

rier som håller öppet för allmänheten, ett 

vid odenplan, högst upp i observatorielun-

den och ett ovanför biblioteket i alba nova. 

ingen av dem används i professionellt syfte, 

då all astronomisk forskning sker utanför 

europa, då det är för ljust att se ordentligt 

på grund av alla städer. istället används de 

för utbildning och allmänna visningar, där 

vemsomhelst kan få se universums under. 

För 60 kr på observatoriemuseet får man 

en astronomled visning av kupolen och en 

visning av museet. där har de har en basut-

ställning och andra besökande utställningar 

öppna för allmänheten. På institutionen för 

astronomi har man visning av albanova-

teleskopet för 40 kr. För detta får man ett 

astronomiföredrag och en titt i teleskopet. 

visningarna sker under vinterhalvåret och 

leds av en inspirerande astronom som visar, 

om vädret tillåter, ett astronomiskt objekt i 

himlavalvet.

Jag besökte observatoriemuseet och dess 

kupol den 10 november i år. dagen i ära 

var det stjärnklart och fullmåne. man behö-

ver inte boka plats. varje halvtimme mellan 

18:00 och 20:30 börjar en visning av kupo-

len och varje heltimme en av museet, men 

kom i tid om du vill slippa vänta för det kan 

vara mycket folk under visningskvällarna. 

Jag hade tur, bara tre till i gruppen, vilket 

gav mer tid för frågor och mindre trängsel i 

kupolen, som ligger tre-och-en-halv trappa 

upp och där det hundra år gamla, helt 

mekaniska teleskopet står under ett rote-

rande tak. taket roteras så att öppningen är 

riktat mot objektet man vill titta på och där-

efter ställs teleskopets ekvatoriella position 

och skärpa in. behåll jackan på, för man står 

under bar himmel i kupolen.

tidigare i våras besökte jag observa-

toriemuseet för första gången. vi 

fick då se jordens näst närmaste stjärna, 

Proxima centuari, och månen. båda var 

imponerande i sig, men himlen fortsatte att 

imponera. denna andra gång jag fick titta 

i teleskopet kunde man se Jupiter klart och 

tydligt med dess karaktäristiska band och 

röda fläck, samt planetens fyra månar, även 

kallade galileos månar då han observerade 

dem först.

trodde fullmånen skulle ta mig med 

storm, men då dess ljus är så starkt 

krävs ett filter för att inte skada ögonen och 

som gör det svårt att få in skärpan, vilket 

förtar effekten något. vår guide, astrono-

men mikael lindberg, berättar också att 

teleskopet gör sig bäst för planeter, inte 

stjärnor och månen. modernare teleskop 

har bättre anpassning till dessa himlakrop-

pars starka ljus, utan att tumma på fokuset.

de andra planeterna kan man också 

observera, saturnus till exempel, men 

i år ligger den för nära solen, så nästa gång 

kanske. Fick tips om att kolla i ny teknik 

där det finns en notis om vilka planeter man 

kan se och var man ska titta. 

Är ni ett större sällskap kan man boka 

privat visning på båda observatorierna, 

annars är det bara att droppa in enligt 

öppet-hus angivelserna på hemsidorna.

dessvärre hann ett besök på institutio-

nen för astronomi som har sitt teleskop 

på alba nova. de har ett modernare tele-

skop än observatoriemuseet, som använder 

en en-och-en-halv meter bred spegel, 

och inte en kikare. institutionen är även 

ett forskningscentrum för astronomi och 

astrofysik, samt utbildning vid stockholms 

Universitet.

text och bild: Kim dahlgren strååt

En närmare titt på himlavalvet

fOkuSRymdfenomenfOkuS Rymdfenomen

Vem var först med att stå nere på jorden kolla upp mot himlen med tanken om att en dag sväva där uppe? När 
detta var gjort kan man undra vem som var först med att prata högt om det och samtidigt inte bli anklagad för 
psykisk sjukdom. Att fantisera fritt, skicka hunden till rymden eller leva i en plåtlåda på marken kan förflytta 
mänskligheten framåt på ett oförutsägbart vis.

OL:s topp tre: rymdFÄrder

3 En handling, ett beslut, en resa börjar alltid som en idé. Den är något som måste växa 
till sig i fantasin för att den ska bli verklighet. Därför skulle jag vilje påstå att det är 
just genom böckernas fiktiva skildringar av de första rymdfärderna som de första 

rymdfärderna faktiskt skedde. Jules Vernes roman från 1865 ¨Från jorden till månen¨ är just 
en av dessa och när man jämför bokens många gånger humoristiska story med Apollo 11 (den 
första verkliga bemannade månfärden) så kan likheterna dem emellan kännas smått otroliga 
då Vernes bok skrevs 104 år före första månfärden.

Boken handlar om en samling krigsveteraner som blir arbetslösa vid amerikanska 
inbördeskrigets slut. Första tanken är att starta ett nytt krig men istället bestämmer de sig 
för att med hjälp av en kanon skjuta en projektil till månen. Hela världen börjar intressera 
sig för projektet och tre personer kräver att få åka med… I Apollo 11 expeditionen var det tre 
personer som åkte till månen. Apollos kommandomodul hette Columbia, Vernes kanon heter 
Columbiad. Jag tycker personligen att Vernes coolaste förutsägelse måste vara att han lyckats 
placera ut Kennedy Space center ca 100 år i förväg. Han hade insett att det måste vara lättare 
att skjuta upp en projektil i rymden nära ekvatorn. Människor med visioner och de galnaste 
idéerna är också de som för utvecklingen framåt. 

2 Alla som någon gång haft ansvaret för en hund vet hur det är att ha lämnat den ensam för 
att sedan återvända hem till en hysterisk varelse och någonting sönderbitet som man en 
gång brukade tycka om… När man upplevt detta kan idén med att skicka upp en stackars 

hund i rymden kännas ganska hjärtlöst. Dock blev den sovjetiska hunden Laika det första djuret 
att ligga i omloppsbana runt jorden, samt det första djuret att dö i omloppsbana runt jorden… 
Dödsorsaken var stress och överhettning, Laika höll ut i hela 5 - 7 timmar. Det absolut bästa med 
att skjuta upp en oskyldig hund mot en säker död var att det startade en världsomfattande debatt 
angående djurtester och djurens rätt.

1 Även här handlar det om att förbereda sig mentalt för vad som 
komma skall. Den fjärde november i år ¨landade¨ sex man efter att 
ha varit isolerade i ett och ett halvt års tid. Männen har varit in-

stängda i en fönsterlös metallåda utanför Moskva i syftet att utforska hur en 
riktig marsresa skulle påverka människans psyke och fysiska hälsa. ¨Resan¨ 
gick bra, trots att smockan ibland hängde i luften mellan försökspersonerna 
samt att en viss tristess smög sig på dem efter att spenderat dryga 400 dagar 
i plåtlådan. NASA har tidigare planerat att skicka upp en bemannad expedi-
tion mot Mars runt 2040. Ryssland satsar nu efter den här lyckade resan att 
skicka iväg en expedition redan i mitten av 2030.

Projektet kallas »mars500« och har 
genomförst i tre etapper där deltagarna 
spenderat 14/105/520 dygn i markmo-
dulen. Projektet började 2007 och ska 
avslutas i år.

rymdhunden lajka var 
det första djuret i rymden.

Jules verne skrev »Från jorden till 
månen« över 100 år innan den 
första månfärden men lyckades 
ändå få många detaljer rätt.

mer information om observatorierna 
finns på deras hemsidor:
http://www.observatoriet.kva.se/
http://www.astro.su.se/

Av: Kalle Eriksson



etnocentrism. Är ordet bekant? om 
inte kan du troligen lista ut vad det 
betyder om du känner till det närlig-
gande ordet egocentrisk. begreppet 
etnocentrism har sitt ursprung i de 
grekiska orden ethos (människor eller 
nation) och ketron (centrum). etno-
centrism beskriver alltså en individs 
föreställning om att dennes kultur 
står i centrum och är överlägsen andra 
kulturer ur olika aspekter. 

detta synsätt utvecklar vi alla mer eller 

mindre genom socialiseringsprocessen. det 

medför en ofta snedvriden och enkelsidig 

bild av verkligheten, där vi oreflekterat tar 

för givet hur saker och ting förhåller sig – 

föreställningar som efter viss tid förankras 

till ”sanningar”. vid närmare eftertanke 

kan vi emellertid alla upptäcka att de flesta 

fenomen har alternativa sanningar, och att 

de flesta frågor sällan har enkla svar.

etnocentriska världskartor
ett tydligt uttryck för etnocentrism finns 

i olika versioner av världskartan. den vi 

i sverige är mest vana vid att se baseras 

på mercators projektion. denna kartbild 

utvecklades under 1500-talet av gerhard 

mercator. kan du gissa var han kom ifrån? 

Han var europé, närmare bestämt hollän-

dare, och han placerade sitt Holland och 

europa mitt på kartan. 

I världens centrum
egenskapen att vara egocentrisk ger vanli-

gen negativa associationer, och komplice-

rar ofta samarbeten människor emellan då 

en egocentrisk person har svårt att beakta 

andra intressen än sina egna. 

och etnocentrism i sin ytterligaste form, 

där fokus hamnar på andra kulturers 

underlägsenhet, kan leda till destruktiva 

attityder och beteenden så som negativa 

stereotyper, diskriminering och rasism. att 

i den andra ytterligheten känna glädje och 

stolthet över sin egen kultur behöver emel-

lertid inte innebära att människor inom 

andra kulturer tar skada. 

ett relativt perspektiv
lite av ett motsatsbegrepp till etnocen-

trism är kulturrelativism – ett synsätt där 

ingen kultur anses överlägsen någon 

annan. enskilda uttryck för en viss kultur 

som till en början upplevs märkliga av en 

utomstående kan ofta bli begripliga när de 

betraktas som en del av en större kulturell 

helhet, med fördjupad förståelse för bland 

annat den specifika kulturens historiska 

och geografiska ursprung.

att kor inte slaktas för föda utan betraktas 

heliga i indien, där en stor del av befolk-

ningen är mycket fattiga och dagligen 

går hungriga, kan exempelvis inlednings-

vis verka ologiskt. men för det indiska 

folket ger levande kor under många år 

både proteinrik mjölk och kospillning, 

vilken används till såväl bränsle som till 

gödningsmedel. därtill finns sällan behov 

av värmande djurhudar i det ofta varma 

klimatet.

Hur gärna vi än vill kan vi hursomhelst 

aldrig fullt frigöra oss från våra tankar, 

och aldrig heller i bokstavlig mening kliva 

utanför våra fysiska gestalter så länge vi 

befinner oss i detta liv. vi lever alla i våra 

egna små bubblor. våra unika samman-

sättningar av tidigare erfarenheter och 

upplevelser utgör grunden för hur just vi 

betraktar världen. På sätt och vis finns det 

alltså lika många världsbilder som det finns 

individer. 

mercators vinkelriktiga karta
att projicera jordens sfäriska yta på ett 

tvådimensionellt plant pappersark är en 

utmanande uppgift. och trots visst mått av 

etnocentrism gjorde mercator banbrytande 

insatser för både geografins och karto-

grafins utveckling. Hans mest välkända 

projektion är vinkelkorrekt, vilket underlät-

tade för sjöfarare och deras upptäcktsresor 

under de följande seklerna.

 

samtidigt förvränger mercators världskarta 

landytor förbluffande mycket. exempelvis 

ser europas 9,7 miljoner km2 ut att vara 

större än sydamerikas 17,8 miljoner km2. 

i verkligheten är alltså sydamerikas yta 

nästan dubbelt så stor som europas. vidare 

är bilden av Usa 68 % större och afrika 

15 % mindre än hur det förhåller sig i 

verkligheten.  

ytriktig kartbild av peters
en projektion som gestaltar kontinenternas 

relativa ytstorlekar på ett mer verklighets-

nära sätt är Peters projektion. den tyske 

historikern arno Peters lanserade denna 

version av världskartan i början av 1970-ta-

let. den togs emot av starka och blandade 

reaktioner. inte så konstigt då många män-

niskor vant sig vid mercators version och 

tagit denna för en ”sanning”. 

det som är nytt, främmande och omkull-

kastar den ordning våra tankar har försökt 

skapa av världens kaos får oss instinktivt 

att reagera med försvar. så är det idag och 

fOkuSRymdfenomenfOkuS Rymdfenomen
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» Exempelvis 
ser Europas 9,7 
miljoner km2 ut 

att vara större än 
Sydamerikas 17,8 

miljoner km2. 
I verkligheten 

är alltså 
Sydamerikas yta 
nästan dubbelt 

så stor som 
Europas «

» Han var 
europé, närmare 

bestämt 
holländare, och 
han placerade 

sitt Holland och 
Europa mitt på 

kartan «

Vad är uppe och nere    i universum?

»rättvänd« karta för oss européer.

För en australiensare är dock denna mer korrekt.

Perspektivet spelar stor roll när man be-
traktar en utvecklad bild av jordens yta.

På den europacentrarade kartan är Usa 68% 
för stort och afrika 15% för litet jämfört med 
verkligheten
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I augusti 2006 degraderades Pluto 
från planet till asteroiden 134 340.  
Detta gav upphov till Facebook-
gruppen ”When I was your age, 
Pluto was a planet” likväl som, 
speciellt i USA, en debatt kring 
huruvida Pluto borde klassas som 
en planet eller ej. 

Det här är berättelsen om planeten 
Plutos uppgång och fall. 

Pluto upptäcktes år 1930 av 
22-åriga Clyde W. Tombaugh på Lowell 
Observatory i Flagstaff Arizona. På 
grund av oväntade rymdfenomen som 
kunde bero på en starkt gravitations-
kraft längre ut i vårt solsystem hade 
forskarna länge misstänkt att det fanns 
ytterligare en stor himlakropp bortom 
Neptunus, ”planet X”. Tombaugh sade 
sig nu ha funnit denna ”planet X”. (Ku-
riosa: När jag var liten (och Pluto var 
en planet) så talades om den mystiska 
”planet X” som kanske fanns bortom 
Pluto. Verkar vara ett vandringsnamn 
på ”nästa planet i tur att upptäcka”.) 

Namnet Pluto var ett förslag från 
en elvaårig flicka ifrån Oxford i England 
och syftar inte till Disneyhunden utan 
romerska mytologins underjordsgud.  

Vårt solsystem hade nu 9 planeter.

Man visste till en början inte hur 
stor Pluto var, men den troddes vara 
ungefär i samma storlek som jorden. 
Plutos massa var oklar ända tills 1978 
då den första av Plutos månar upptäck-
tes. Med hjälp av denna uppskattades 
Pluto till 2400 km i diameter, vilket 
är mindre än jordens måne. Jorden, 
den största av stenplanerterna i vårt 

solsystem, har en diameter på 6400 km. 
Merkurius, som då var näst minst, har 
en diameter på 4880 km. 

Termen ”planet” är tusentals år 
gammal. Exakt vad som skall definieras 
som en planet har dock gett upphov till 
en intensiv debatt inom astronomin. 
Grekerna var först med begreppet, 
och inkluderade de då kända himla 
kropparna månen, Merkurius, Venus; 
solen, Mars, Jupiter och Saturnus.  
Detta modifierades efter hand som fler 
planeter upptäcktes (Uranus, Neptunus, 
Pluto), och man fick kunskap om att 
månen snurrar runt jorden (månen togs 
då bort som planet) och världsbilden 
att jorden var världens mitt övergavs 
(jorden lades till som planet). 

En klar definition av vad en ”pla-
net” är såg inte dagens ljus förrän den 
24 augusti 2006. Forskarna hade då 
sedan flera år tillbaka, i takt med den 
förbättrade tekniken, hittat allt större 
och större objekt i yttre delen av vårt 
solsystem – och då främst i ”Kupier-
bältet” som Pluto även har visat sig 
tillhöra. Det blev allt mindre skillnad 
i massa mellan Pluto och de nyfunna 
isobjekten. Spiken i kistan blev då man 
hittade Eris, ett objekt av liknanden 
sten och is-uppbyggnad som Pluto, men 
med 25 % större massa än Pluto.  Nam-
net ”Eris” är valt med omsorg – det är 
namnet på osämjans gudinna i romersk 
och grekisk mytologi. 

Det gick inte längre att blunda för 
att Pluto bara var ett av många större 
objekt i Kupierbältet – forskarna upp-
skattar idag att det finns 70 000 objekt 
eller fler i Kupierbältet med en radie på 
över 100 km.  

Efter beslut av the International 
Astronomical Union upphörde Pluto att 
vara en planet: Definitionen av en pla-
net är sedan 24:e augusti 2006 (enligt 
wikipedia) ett objekt som kretsar runt 
solen, är tillräckligt stor för att dess gra-
vitation ska forma den till hydrostatisk 
jämvikt i rund form, samt har ”rensat 
ut grannskapet” på mindre objekt (på 
grund av sin starka dragningskraft har 
”ätit upp” småsten i dess omgivning). 

Alla samtycker dock inte med 
dessa solklara (?) kriterier för vad som 
får klassas som en planet. 

Myndigheterna i den amerikanska 
delstaten ”New Mexico” har tagit saken 
i egna händer och stiftade den 13 mars 
2007 en lag att Pluto är en planet och 
ska firas årligen detta datum. Värt att 
nämna är att upptäckaren Tombaugh 
var från New Mexico och att både hans 
änka och dotter var inbjudna och deltog 
omröstningen.  

Bortsett från i New Mexico räknas 
dock Pluto inte längre som planet, men 
helt lottlöst är den inte. Pluto, Eris, och 
andra större objekt som faller på mål-
linjen för planetklassningen (”planeter” 
som ”inte lyckats rensa bort alla objekt 
av betydande storlek från sin omgiv-
ning”) går numera under benämningen 
dvärgplaneter eller ”plutoider” (utanför 
Neptunus). Glansdagarna som planet 
må vara över, men Pluto har namngett 
ett helt släktnamn.  

Pluto är inte längre en planet. I 
övrigt är det mesta sig likt i Plutos liv.

erica edfeldt [erica.edfeldt@osqledaren.se]

så har det varit genom hela historien. ett 

historiskt exempel är hur lång tid det tog 

för samhället att överge den geocentriska 

världsbilden och istället ta till sig koper-

nikus och galileos solklara insikter om en 

heliocentrisk världsbild. 

japaner och australiensare
det finns betydligt fler varianter av världs-

kartan än mercators och Peters. och ingen 

illustrerar nödvändigtvis ”sanningen” 

bättre än den andra. det beror ju alldeles 

på vem betraktaren är och vad kartan ska 

användas till. ibland är riktiga vinklar mer 

användbara än riktiga ytproportioner.

det är också ganska naturligt att japaner 

hellre placerar Japan och asien i centrum 

än långt ut till höger i deras versioner av 

världskartan – på samma sätt som euro-

péerna en gång placerade sig själva i cen-

trum. Även ”nord och syd” samt ”uppe 

och nere” är begrepp som kan ifrågasät-

tas. ett exempel är den australiensare som 

för ett antal år sedan tröttnade på att höra 

att han levde i landet ”down under”. Han 

gjorde slag i saken och ritade en ny karta 

som han upplevde stämde bättre överens 

med just sin världsbild. 

svaret är alltså relativt
Jorden snurrar och är rund i ett universum 

som i varje stund expanderar – i alla fall 

enligt dagens allmänt accepterade veten-

skapliga ”sanningar”. men gårdagens 

sanningar är inte desamma som dagens, 

och dagens sanningar skiljer sig troligen 

också från framtidens. och något entydigt 

svar på den inledande frågan är tveksamt 

om vi någonsin kommer att kunna få. vad 

som är uppe och nere i universum är nog i 

allra högsta grad något relativt.

Av: Anna Klöfver

» gårdagens 
sanningar är 

inte desamma 
som dagens, 
och dagens 

sanningar skiljer 
sig troligen 
också från 

framtidens «

källor och boktips

liu, volcic & gallois. introducing intercul-
tural communication, sage Publications, 
2011

rogers & steinfatt (1999). intercultural 
communication, Waveland Press, 1999.

Att vara eller inte vara 
- planeten Plutos uppgång och fall
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3

nymble filmfestival
23/2, nymble
THS:s centralts egen filmfestival
http://www.ths.kth.se/programbladet/

OL pÅ cAmpuS OL pÅ cAmpuS

wHaT’S Up?
OL pÅ CampUS:
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17
tentapub 2
17/12, 20.00-03.00 nymble + de flesta 
sektionspubar
Den andra av terminens 
grymmaste fester!

17

tentapub 3
17/3, 20.00-03.00 nymble + de flesta 
sektionspubar
Den tredje av terminens grymmaste fester!
http://www.ths.kth.se/programbladet/

9, 15
mini-case event
9/2
Uppvärmning inför den stora tävlingen

kick-off event
15/2
Exitera Innovation Challenges avsparksevent
www.innovationchallenge.se

december Januari februari mars

lava
9/2, nymble
Samhällsbyggnadsektionens 
arbetsmarknadsdagar

http://lava2012.se/

9

Anordnar ni ett event 
som man bara InTE får 
missa? Då borde det 
så klart stå med i OL:s 
kalender!

Maila: 
osqledaren [at] ths.kth.se

SektIoNSPUbAr
I veckan går OL på pub på

[ tisdag ] Konsulatet, F Konsum, CL+EM
[ onsdag ] META, Data Hardox, Bergs
[ torsdag ] Idyllien, I Kistan, IN  
  META, Media  Oasen, S
  Mequa, IsT Nymble, THS Centralt
[ fredag ] Smörjis, M  T-Centralen, Flyg
  Draget, K Björns, IsH

datatJeJ
26/1 - 29/1, campus valhallavägen & kista
Konferens för IT-tjejer

http://konferens.datatjej.se/

2926

melodifestivalen
10/3, nymble
Finalen direktsänd på bioduk
http://www.ths.kth.se/programbladet/

10

kam
28/3, 10:00-16:00, electrum
Kista arbetsmarknadsdag

http://kam.ictcontact.se/

28

kf 4
16/2, 18.00, k1
Kårfullmäktiges (THS högst 
beslutande organ) fjärde möte

www.ths.kth.se/om-ths/

16

terminsstart
16/1, ktH

Första dagen på VT2012

16

nattklubb nymble
25/1, nymble
Premiär för THS:s nya nattklubb
http://www.ths.kth.se/programbladet/

25
nattklubb nymble
29/1, nymble
THS:s nya nattklubb
http://www.ths.kth.se/programbladet/

29

nattklubb nymble
28/3, nymble
THS:s nya nattklubb
http://www.ths.kth.se/programbladet/

28

ingenJörsveckan åre
15/1 - 19/1, Åre
Campus flyttar till Åre, många sektioner anordnar 
gemensamma resor - så kolla med just din!

http://www.skiweekare.se/

1915

extrA hett
tHs prsenterar stolt:
iron maidens orginalsångare Paul di’anno!

DAtUm: 23/5 2012
PlAtS: nymble
mer INFo kommer På 
http://www.ths.kth.se/programbladet/
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I vinter klubbar Kth:s 
styrelse igenom 
slutversionen av Vision 
2027, visionsdokumentet 
som är tänkt att bestämma 
Kth:s riktning för sexton år 
framöver. men vilken är den 
riktningen? hur påverkas 
studenterna? och kommer vi 
få se en stor, upplyst Kth-
skylt på campus, synlig från 
hela stockholm, om sexton 
år?

”vad gör du om fem år?” Frågan har 

säkert dykt upp på i stort sett alla arbets-

intervjuer som någonsin hållits och många 

arbetssökande har nog stakat sig på den 

och hasplat fram att man ”bor utomlands 

men jobbar fortfarande inom koncernen”, 

”förverkligar sig själv”, eller konstaterar 

klämkäckt att man ”fyller tjugosju, hö hö”. 

men om sexton år, då? den svåra frågan 

står just nu hela ktH inför, när styrelsen i 

vinter ska besluta om en slutgiltig version 

av vision 2027 – visionsdokumentet som 

ska sätta kurs för den stora skuta som är 

hela kungliga tekniska Högskolan under 

de kommande sexton åren. 

det var för drygt ett år sedan man beslu-

tade att det skulle tas fram ett långsiktigt 

visionsument som skulle anknyta till ktH:s 

200-årsdag, som inträffar just 2027. 

tidigare har skolans ledning jobbat med 

mer konkreta utvecklingsplaner som är 

aktiva under ett fyraårsspann, men nu är 

tanken att man utöver dessa ska ha mer 

långsiktiga mål att jobba efter, och på så 

sätt kunna mer effektivt utveckla skolan 

i en definierad riktning – en riktning mer 

lämpad för en framtid med än mer ökad 

globalisering, där ingenjörens roll inte är 

bergsäker och där vi står inför nya utma-

ningar.

ett första utkast av vision 2027 släpptes 

för allmänheten i början av sommaren. 

man tog från ktH:s sida emot synpunkter 

med öppna armar – hela tiden har man 

värnat om att processen ska vara öppen – 

och kritiken lät sig inte väntas på. att det 

är bra med ett långsiktigt visionsdokument 

av detta slag var i stort sett alla rörande 

överens om, men innehållet i dokumentet 

blev mål för en livlig debatt. det största 

problemet var att utkastet till visionen inte 

var en utpräglad vision, utan snarare ett 

hopplock av handlingsplan, mål, och stra-

tegidokument, med visionära inslag – vilket 

förvirrade alla parter. 

ths ledningsgrupps mötesrum i nymble: 

det är ganska mörkt, ostädat – en ikea-

spegel (krabb – den där avlånga, vågiga 

alla har i sina pojkrum) står lutad mot 

den innersta väggen. väggprydnaderna 

består av dokumentpärmar och ett inramat 

tidningsurklipp från när dn var på besök 

på nymble för att ta tempen på student-

pubar – rummet är precis stort nog för att 

jag och Johan alvfors, chef för utbildnings-

inflytande på tHs, ska få plats på varsin 

likadan pinnstol kring ett vitt bord, som tar 

upp större delen av rummet.

- vi tycker att det i grunden är 

oerhört bra med ett visionsarbete, men 

att processen är minst lika viktig som 

resultatet. det finns ingen anledning att 

stressa processen – visionen måste vara väl 

förankrad i alla delar av ktH:s verksam-

het, annars riskerar den bara att bli ett 

prydligt papper. som vi skrev i remissvaret 

till första utkastet av visionen – vi hoppas 

kunna sätta upp ett laminerat exemplar av 

slutversionen i ledningsgruppsrummet, läsa 

igenom det om sexton år, och känna igen 

oss i det som står, säger Johan. 

 

ths har hela tiden varit delaktiga i 

processen, och representerat studenterna 

i såväl ktHs styrelse som det inflytelserika 

fakultetsrådet. i den första versionen ta-

lades det om allt från hur ktH ska bli mer 

autonomt till att varumärket ska vara star-

kare än någonsin och att forskningen ska 

präglas av excellens – men framtiden för 

studentinflytandet lyser med sin frånvaro. 

tHs nämns blott en gång i utkastet, och i 

sammanhanget att tHs år 2027 ”kommit 

bort från sämre och ibland exkluderande 

ritualer” i mottagningen av nya studenter. 

i sitt remissvar var tHs djupt kritiska till 

detta, och svarade med att det är ”en oer-

hört nedlåtande formulering och ett slag i 

ansiktet på alla de tusental studenter som 

engagerar sig helt ideellt undersommar-

uppehållet för att ge de nya studenterna 

bästa möjliga start på sina högskolestudier. 

[...] tHs kommer inte att acceptera att 

ktHs långsiktiga vision dokumenterar vår 

absolut mest uppskattade verksamhet som 

’exkluderande’. icke.”

ths fick gehör, stycket tog en tvärvänd-

ning, och byttes till version två av doku-

mentet ut mot formuleringen ”tekniska 

Högskolans studentkår utgör en viktig 

faktor för ktH:s kvalitet och attraktivitet 

som studiemiljö genom sina många verk-

samheter i och kring utbildningen. de stu-

derandes representanter värnar aktivt om 

utbildningens kvalitet i form och innehåll 

genom ett sakkunnigt, kontinuerligt och 

strategiskt inflytande på alla nivåer på ktH. 

studentkårens många aktiviteter, från mot-

tagningen till arbetsmarknadsaktiviteterna, 

utgör en viktig del i den studiesociala ge-

menskapen och bidrar till utbildningarnas 

attraktivitet och till en levande och kreativ 

campusmiljö”. men mer kan göras, enligt 

Johan alvfors.

- vi är väldigt glada för omskriv-

ningen, nu talar man om vårt arbete i 

konkreta termer. men bara på ett ställe, vi 

hade hellre sett att vårt inflytande genom-

syrade fler delar av visionen än bara i en 

paragraf.

rektor peter gudmundsons kontor, 

valhallavägen 79: trots att oktobermörkret 

trycker utanför, är det mycket ljust och 

fräscht. en krukväxt står mot väggen, 

väggprydnaderna består av dokument-

pärmar och en stor, inramad tavla i blått 

som tar upp en signifikant del av väggen 

bakom Peter – och jag sätter mig vid 

skrivbordet mittemot Peter gudmundson, 

rektor för ktH, på en av besöksstolstolarna 

(som alla är mycket lägre än den han själv 

sitter vid – om detta är en medveten eller 

omedveten härskarteknik är inget ol tar 

ställning till), för att tala om version två av 

vision 2027, som precis släppts. 

- Hela processen har varit väldigt 

intressant, och i sig oerhört bra för ktH. 

Processen har pågått i snart ett år nu, och 

vi har bjudit in externa företrädare från 

fem områden – näringslivet, stad och län, 

forskningsinstitut, statliga myndigheter och 

en grupp med konstnärlig inriktning – som 

bidragit till diskussionen. vi har också haft 

ett seminarium med enbart studenter, och 

ni [studenter] är dessutom representerade i 

fakultetsrådet och ledningsgruppen. vi för-

utsätter att tHs representerar studenterna 

väl - så ingen kan säga att vi inte varit 

måna om att få en bred diskussion och en 

öppenhet, säger Peter.

en tredje version av vision 2027 kom i 

mitten av november. den beskriver i lö-

pande text hur ktH ser ut i nio paragrafer. 

Under ”ktH:s vision” kan vi läsa hur ktH 

är ett synligt, dynamiskt, nyskapande och 

kreativt universitet som drivs av en mål-

medveten vilja att skapa en ljusare framtid. 

Under ”ktH:s omvärld” målas en framtid 

upp där det ställs krav på ingenjören att 

denne ska vara mer bevandrad i huma-

niora och samhällsvetenskap, att man ska 

göra sitt bästa för att möta utmaningen 

med ökad livslängd och att man satsar 

ökade resurser på utbildning i alla länder, 

och hur reformer av skolsystemet lett till 

att intresset för naturvetenskap ökat bland 

ungdomar. 

den är långt ifrån lika konkret som ver-

sion ett. Här finns inga procentsatser eller 

mätbara mål – allt i linje med hur en vision 

bör vara – men förhoppningsvis tillräckligt 

konkret för att omvandlas till utvecklings-

planer. vi kan till exempel läsa att antalet 

forskarexamina från ktH närmare har 

fördubblats tack vare större extern finan-

siering. Punktmålet från första versionen 

att en kvinna ska ha suttit på rektorsposten 

år 2027 har försvunnnit, men istället står 

att läsa att allt fler kvinnor är verksamma 

inom tidigare mansdominerade områden – 

genom strategiska rekryteringar av profes-

sorer och lektorer. 

hård kritik mot de tidigare versionerna 

var att man lagt väldigt mycket vikt på hur 

ktH ska präglas av excellens. Få motsät-

ter sig att det är negativt med akademisk 

excellens, men kritiken bestod i att ordet 

hade en alltför oklar betydelse, och oklar-

heten i definitionen kan man tolka som att 

man strävar efter excellens på bekostnad 

av andra värden – såsom att man satsar 

alltför mycket på spetskompetens på be-

kostnad av bredd. ordet förekommer hela 

21 gånger i första utkastet. i version tre 

går det att hitta totalt tre förekomster av 

ordet. Under stycket om utbildning går det 

till exempel att läsa hur konkurrenskraften 

hos ingenjörer från ktH och sverige inte 

främst ligger i smala färdigheter i enskilda 

ämnen, utan att ”den svenska ingenjörs-

OL pÅ cAmpuS OL pÅ cAmpuS

vision 2027
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traditionen ger vana vid öppna uppgifter, 

tillämpningar och problemlösning”, och 

att ”ktH odlar en kultur som präglas av 

gedigna basfärdigheter, kreativitet, kom-

munikation och lekfullhet”

Johan persson, tHs ordförande, är nöjd.

- det har blivit en klar förbättring, 

de har hela tiden varit väldigt lyhörda till 

våra remissvar och gjort det mesta vi sagt. 

det allra bästa är att de bantat ner den till 

sex sidor. dessutom skrev rektorn ett Pm 

om vad tanken med vision 2027 är, och 

den bilagan är väldigt viktig för förståelsen 

av visionen. vi hade hoppats på lite mer 

information om lärarkarriären och konkret 

info om huruvida det ska finnas anställda 

på ktH som endast undervisar i sitt yrke, 

istället för att alla som undervisar också 

är professorer. men på det stora hela är 

vi väldigt nöjda – studenterna har fått 

inflytande i det här.

så, det verkar som att den årslånga pro-

cessen för att forma visionen börjar ta sitt 

slut. men den där skylten som nämndes 

i inledningen, då? i den första versionen 

av vision 2027 står det att ”ktH syns 

bokstavligt över hela stockholm genom att 

det höga ktH-huset, centralt placerat på 

campus, har försetts med en stor ktH-skylt 

på taket som lyser i mörkret, såväl inåt 

staden, som åt de nya hållbara bostads- 

och arbetsområden som byggts i de 

tidigare gasverks- och hamnområdena”. 

tHs kritiserade denna i sitt remissvar och 

motiverade det med att en sådan konkret 

sak inte platsar i ett visionsdokument.

- skylten var mest en kul grej för 

att få mer levande språk i texten. Jag kom-

mer inte stångas med blod för att få upp 

den där skylten, säger Peter gudmundson.

så, för att sammanfatta – om sexton år 

kommer ktH förhoppningsvis ha en mer 

väldefinierad riktning, vara mer anpas-

sat till samhället och framtiden som är 

verklighet då, och osqledaren kommer 

fortfarande finnas på plats för att bevaka 

tHs och ktHs förehavanden – upplyst skylt 

eller inte.

text: Axel Hammarbäck   

Illustration: Martin Barksten 

erik Wetters krönika i osqledaren #2 
11/12 faller in i en välbefolkad linje 
av tyckare som torkar tårarna över 
högskolornas mjäkighet. Verkligheten 
är dock lite krånglig. lemme break it 
down, foo’:

Att ranka högskolor
ktH hovrar kring plats 1701 - alltså bland 

de bästa två-tre procenten i världen. times 

Higher education (tHe)-rankingen2 lägger 

stor vikt vid att artiklar från lärosätet cite-

ras i andra artiklar, och där är ktH inget 

internationellt stjärnskott. samtidigt tappar 

ktH poäng i kategorin teaching - peda-

gogik och utbildningskvalitet - där alla top 

10-universitet ligger över 90%. Problemet 

är alltså inte studenternas prestationer, 

utan forskarnas. Jag har gjort mätningar 

på professorer som hoppar kråka i ma-

skinparken, men analysen är otydlig. klart 

är dock att högskoleranking inte är tydligt 

kopplat till kvalitet.

att jämföra ktH med toppuniversiteten 

är svårt. ivy league-skolorna mäter sina 

tillgångar i »kubikmeter sedlar« medan 

ktH tappar statsbidrag. men oroa er inte 

för att ktH inte fokuserar på nobelpris – 

vissa ser till och med grundutbildningen 

som en liten, irriterande nobel-broms. om 

man kunde outsourca alla jävla studenter 

till, typ, mälardalens högskola skulle vi ha 

nobelpriset i en liten ask. men då hade vi 

fått köra ett halvt decennium i eskilstuna.

Att ställa krav
vi är inte gymnasieelever här. vi är med-

arbetare. ktH är vår arbetsplats. vi betalar 

mycket för utbildningen, och har rätt att 

ställa krav på den. krav på pedagogik, 

arbetsvillkor och likabehandling. det är lätt 

och billigt att höja kvaliteten på grund-

utbildningen. i ktHs förbättringsarbete 

är pedagogik en av “the lowest hanging 

fruit”. tHs hjälper lärosätet i det arbetet: 

från cheferna för utbildningsinflytande i 

nymble, skolstyrelserna, mottagningen och 

hela vägen fram till kursnämnderna. det 

är faktorer som ökar genomströmning och 

prestationsgrad, men studier på lika villkor 

är “flummigheter”?

det finns en ängslighet i att vi alltid sneglar 

på internationella universitet. det är förstås 

bra att vårt lärosäte är nyfiket och öppet 

för förändringar, och inte är för stolt för 

att titta på vad andra gör. däremot kom-

mer satsningar mot att likna mit och cal-

tech bara göra att vi asymptotiskt närmar 

oss top 10 i tHe-rankingen. Har du några 

idéer om hur n0llan 2016 ska få en radikalt 

bättre utbildning än vi får? och vad bety-

der “bra”? vad betyder »excellens«?

Att blicka framåt
det är klart att vision 2027 handlar om 

ständig förbättring. det är klart att vi stu-

denter kan ta oss i den kollektiva kragen. 

det är klart att alla vill ha en bättre utbild-

ning. det är också klart att den vägen går 

via studentinflytande. ktH har fantastiska 

förutsättningar för att ta jättekliv under 

tiotalet, men bara om vi som faktiskt arbe-

tar här är tydliga med vad vi ser, vad vi vill 

och vad vi behöver. vi vill alla att ktH ska 

bli bäst. tHs, ktH och Universitetsstyrelsen 

arbetar för det varje dag. 

att vi faktiskt blir bättre har inget med 

ranking att göra, och inget med att ’låta 

godkändgränsen motsvara, säg, dagens 

”b«’. vägen till världens bästa tekniska 

universitet går via kvalitetssäkring och 

utveckling av utbildningen, inte via stolpiga 

krav på sveriges bästa studenter.

ivan milles, kårordförande 2010/11 som har 
spexat sig igenom betydligt mer än ett halvt 
decennium.

1 Placeringarna ändras ganska mycket från år till 
år, men ktH brukar hålla till mellan 150 och 200. 
 

2 http://www.timeshighereducation.co.uk/ - det 
finns en grym iPhone-app om man vill lattja med 
siffrorna.

FAKtA VIsIon 2027

VAd oCh VArFör:
vision 2027 är tänkt att vara en riktlinje för ktHs strategiarbete 
på långsikt. i visionen behandlas (i utkast 1) allt från forskning 
och utbildning till samverkan och campusområdena.

saxat från hemsidan (http://intra.kth.se/kth-informerar/vision2027) om 
vision 2027:
»många av de beslut som vi tar idag har konsekvenser för lång 
tid framåt. ktH har därför tagit beslut om att formulera en 
vision 2027. visionen ska vara så konkret att den kan utgöra 
underlag och stöd för beslut som kommer att fattas under de 
kommande åren. [...] och varför just 2027?

då firar ktH 200-årsjubileum. våra grundare skulle förvånas över 
den strategiska betydelse ingenjörer skulle få för sveriges utveck-
ling. nu befinner vi oss mitt i ett nytt systemskifte där ledorden 
är globalisering och hållbar utveckling. med 2027 som riktpunkt 
markerar vi att ktH satsar på framtiden och lär av historien.«
   Rektor Peter Gudmundson

tIdsplAn:
version 1
31/5 utkast 1 färdigskrivet
30/6 remissvar lämnades från bl.a. tHs
1/9 - 27/9 remisser diskuteras av Fakultetsrådet, 
 ktHs ledningsgrupp samt Universitetsstyrelsen
version 2
10/10 - 20/10 diskuteras av Fakultetsrådet, 
 ktHs ledningsgrupp samt Universitetsstyrelsen
version 3
29/11 - 15/12 diskuteras av Fakultetsrådet, 
 ktHs ledningsgrupp samt Universitetsstyrelsen
beslut
15/12 beslut tas av Universitetsstyrelsen

när ställde du krav på din utbildning senast?

OL pÅ cAmpuS OL pÅ cAmpuS

hållbara TransporTer är en 

vikTig del av sTadsplanering

Vi söker medarbetare som brinner för att skapa energieffektiva, hållbara lösningar 

i samhället. På Sweco jobbar mer än 6000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter 

som ser möjligheter i varje projekt. Hos oss kan du få ta fram världens mest 

hållbara mässmonter ena dagen, och planera en ny stad den andra. Vi erbjuder 

ex-jobb, praktik och traineeprogram där du kan få chansen att utveckla dina idéer. 

VIdAre lÄsnIng

•	 Vision 2027 i sin helhet

•	 Debattartikel i OL#2 av Erik Wetter

•	 Kommentar av Ivan Milles till 

debatt-artikeln på sidan bredvid

•	 Ordförandekolumnen på s. 50

•	 Vision 2027 på ths.kth.se

•	 Vision 2027 på KTH Intra

Kommentar till krönikan 
»dags för excellens« i ol #2 11/12



OL mingar på 
Tentapuben

ol gick på tentapuben och 
minglade med studenter på 
Flyg, bergs & nymble. bästa 
tentapuben på länge verkade 
den allmänna uppfattningen 
vara! var du där?

OL pÅ cAmpuS OL pÅ cAmpuS

HArDOx
Hälsade på hos bergs där det 
var bra drag...

T-CEnTrALEn
..& hos Flyg öl flödade fram ur tapparna!



Johanna öman, carin gerok, 
anna Hålén & olivia lindgren

martin öun & 
kim öberg

cim nordling &
cecilia engelbert

tieto, en av årets huvudsamarbets-
partners, var välrepresenterade

Johanna Jarl, sandra Hind-
skog, lina Höglund & teresia 
schullström

Årets projektledare oscar 
mo med sin förtjusande 
respektive Frida siwe

anna »trulls« Johansson & 
sanna dahlbeck

linnea thor & kristoffer 
emanuelsson

stefan silver & tomas Hiselius 
från tHs ledningsgrupp

alexander arozin,  
douglas törn Persson, love 
larsson, ting andersson & 
caroline awsum

simon ström & charlie 
lindviken

Per nyström-olers & oscar 
orrvik

martin sjödén, vera ljung, 
Pontus lagergren & richard 
asztalos

sofia Härdelin, erik 
björklund & anna-sofia 
mattsson

3 generationer av tHs ordfö-
rande + ktHs rektor

robin chowdhury, malin 
krasch Högstedt & niclas 
Zachrisson

sara emilsson, sara Weng-
ström, ragnvald alvestad 
lökholm & anna Persson från 
tHs ledningsgrupp & styrelse

gustav Frid, Hannah björk, 
rikard karlander, emma mar-
tensson & carl lindesvärd

lava 2012s projektgrupp
tHs näringslivs ledningsgrupp

OL på 
Armadabanketten

ol gick på armadas bankett 
och togs på en resa genom ar-
madas 30åriga historia. vi hann 
också med att äta fancy snittar, 
skratta gott åt underhållningen 
med mest självdistans någonsin 
och den minglade runt med 
studenter och företagsreppar 
på röda mattan!

OL pÅ cAmpuS OL pÅ cAmpuS

Henning alesund, niklas ek, Poya 
tavakolian & roger sandholm

Felix nordqvist, Henrik Wikerman, kajsa 
Pettersson, emma schaber, linus Åhs, 
Johannes netz & daniel svensen

tina-mea Jard & 
derya bahceci

samer nameer, mylad cha-
moun & karol gonzales

middagens snygga toastmas-
ters; Johnny Warstöm & liv 
alkskog

martin Quoc tran & 
siradj sabbar

elias lindqvist, marcus brosjö, 
Johanna Jarl & victor olsson

amira el-bidawi & 
Huda mostafawi

alice kjellson, sarah Holmén 
& malin Flyman

Jessica säll & maria björne-
lund

amelie Hedenstierna 
& Johanna Fock

banketten höll för första gången 
nånsin till i annexet globen

tjusiga gruppledare från 
årets armada

Årets eventgrupp i armada

glada representanter 
från armada alumni

ÅF var en av årets två 
huvudsamarbetspart-
ners & minglade runt 
på festen

olivia Widmark, nina 
Haskovec, markus selin, 
Paula Johnson och 
Parmis bonyadlou.

Joanna Jansson, Jonathan 
lundmark, edvard collin & 
Josefina sonnhammer
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and copies of the paq’batlh were sold. maHvaD bom tlhengInem ’ej wIquv-
moHmeH pe’vIl majach maSeytaHvIS. 
- Klenginem performed for us and we 
cheered with excitement.

reH taHjaj wo’! Qapla’! ’IwlIj jachjaj! 
tlhIngan maH! - Long live the Empire! 
Success! May your blood scream! We are 
Klingons!

After a three-day rollercoaster 
ride through this fantasy world, it was 
difficult to step off and return to reality, 
but with a train to catch and a life to get 
back to, I packed my bags, booked a cab, 
got a couple of autographs and said my 
good-byes.

As I was saying good-bye to the 
lecturer, Quvar, he informed me that 
he’d corrected the language tests we’d 
taken the day before, and that, Do’Ha’, I 
had not passed. I had some opinions on 
how the test had been graded, but after 
talking it over for a while, and with 
my cab on the way, I concluded: »Well, 
there’s always next year.« 

»Well, that’s good to hear,« he said, 
a look of surprise on his face. I smiled 
at him. »I don’t intend for this to be my 
last qepHom.«

Av: BJ Felix Malmenbeck

I looked nervously at the taxi dri-
ver, wondering if he really knew 
what he was doing. He’d seemed 

uncertain at first, and he’d just taken a 
left turn at a sign that said Saarbrücken 
was to the right. He said something in 
German. I smiled apologetically and 
said »Deutsch vIyajbe’.« He gave me a 
puzzled look, and I corrected myself: 
»Ich verstehe bedauringe... Ich verstehe 
leider nicht Deutsch.« He nodded and 
said we weren’t far from the destina-
tion, now. I hoped he was right; I was 
already a day behind schedule, and I 
didn’t want to miss a second more than 
I had to.

I took out my phone and activated 
3G and data roaming, figuring it was 
worth the charge if it’d put my mind at 
ease. It turned out the driver’s claim 
had been accurate, and it wasn’t long 
until we pulled up at Jugendherberge 
Saarbrücken.

I paid the driver and headed to the 
reception desk. »Hello, I’m here for the 
qepHom.« I was given my key card and 
instructions on how to get to the con-
ference room. After a sleepless night at 
the airport, I felt in desperate need of a 

shower, but I just couldn’t resist a quick 
peek at the actual meeting.

Well inside, I was met with the sight 
of a good 35-40 people seated at two 
long tables, some listening carefully to 
the lecturer, others flipping through 
books and showing one another their 
notes. The lecturer - a man in a suit 
whose face I’d seen many times on 
YouTube and Facebook - turned to look 
at me. »Hello, Felix!«

I was at qepHom, an annual klingonist 
meet-up in Saarbrücken, Germany. The 
tenth such meeting, although it was the 
first for me. In fact, in my five years stu-
dying Klingon, I’d only met one other 
jatlhwI’, but now I was surrounded 
by them. Most of the faces were new 
to me, but some - such as ’ISqu’ and 
De’vID - I knew thanks to the magic of 
internetz, and maHvatlh I’d met in per-
son...and then, there was Marc Okrand, 
the Hol qonwI’’a’; the creator of the 
Klingon language, sitting no more than 
a few ’ujmey from me.

...but perhaps I’m getting ahead of 
myself; I haven’t even explained what 
a »klingonist« is! A klingonist - or jatl-
hwI’, as we call ourselves - is somebody 
who studies the Klingon language; a 
constructed language originally created 
for the Star Trek motion pictures. In 
its nearly thirty years since its crea-
tion, however, it’s taken on a life of its 
own, and people now use it to chat with 

one another, to tell stories, to perform 
works of Shakespeare (»in the original 
Klingon«) and - of course - to further 
their ability to nitpick about Star Trek 
episodes (»Uhm, did Worf just say 
Jeremy is ’maternal viewscreen honor’? 
Damned, lazy script writers...«).

There ain’t a whole lot of us - I 
estimate there are maybe 20-30 people 
in the world who can actually carry out 
a conversation in Klingon - and so most 
of our communication is done over the 
internet; by e-mail, on forums, on Twit-
ter (#tlh #Klingon) etc. However, when 
we do get together, it’s an experience 
like no other.

qaStaHvIS wej jajmey maja’chuq, 
maghoj, maghojchuqmoH, pe’vIl ma-
Hagh ’ej pIj mawup. - For three days we 
spoke, we learned, we taught, we roared 
with laughter and we frequently burst 
into song.

mu’mey chu’ ’ang Hol qonwI’ ’ej 
paq’batlh chovnatlhmey lungevlu’. - The 
language’s creator revealed new words 

kuLtuR kuLtuR

bASIcS

nuqneh. - What do you want? (the closest Klingon 
equivalent to a word for »Hello«)

hIja’. -or- hISlah. - Yes (to a yes/no question)
ghobe’. - No (to a yes/no question)

lu’. -or- luq. - Yes (»OK; I’ll do it.«)
Qo’. - No (»I refuse«)

USeFUl PhrASeS

loQ jIhvaD tlhIngan hol yIjatlh. - Speak some Klingon to me!
nuq vIjatlh Daneh. - What do you want me to say?

_____ vImojmeh jIhaDlI’. - I’m studying to become a _____.
 * jonwI’ - engineer
 * qach renwI’ - architect
 * tlhIngan hol jatlhwI’ po’ – skilled Klingon-speaker
 * yIh chonwI’ noyqu’ - tribble hunter of great renown

maj. vIhtah SojwIj. - Good; my food is moving.
NOTE: As a courtesy, if your food is capable of begging for mercy, 
this becomes maj. vIHtaH SojwI’.

yIbItQo’! vummeh lengmo’ naDev ghahtahbe’ parmaqqaywI’. 
- Don’t worry! My par’Mach’kai is away on business!

Du’Ihmoh mIvvetlh. - That helmet looks great on you!

hab SoSlI’ Quch. 
- Your mother has a smooth forehead. [powerful insult]

ve’jIy’ta’, hoS patlhDaj nuq ’e’ tu’ pojwI’. 
- Vegeta, what does the scouter say about his power lever?

’oh law’ law’ hutSanID law’ puS jay’. 
- IT’S OVER NINE-THOUSAAAAAAND!

» A klingonist - 
or jatlhwI’, as we 

call ourselves 
- is somebody 
who studies 
the Klingon 
language «

ProVerbS

bIQapqu’meh tar DaSop ’e’ DatIvnIS. 
- In order to truly succeed, you must enjoy eating poison.

bortaS bIr jablu’DI’ reh QaQqu’ nay’. 
- Revenge is a dish best served cold.

bortaS nIvqu’ ’oh bortaS’e’. 
- Revenge is the best revenge.

’oy’naQ Dalo’be’chugh not nenghep lop puq. 
- If you don’t use the painstik, the child will never cele-
brate his Age of Ascenscion.

bogh tlhInganpu’, SuvwI’pu’ moj, hegh. 
- Klingons are born, live as warriors, then die.

yIlop. wa’leS chaq mahegh. 
- Celebrate! Tomorrow we may die!

en KLinGOniSTS 
berÄTTeLSe
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Det började på kägelbanan 2008. 
Fyra grabbar från Austin, Texas stod 
på en låg scen i en trång lokal och jag 
stod en bit bort i gungande skosulor, på 
alla sätt fångad av stunden men med 
lite ont i öronen. Ända sedan dess har 
jag velat höra dem live igen och nu, 
tre år senare,  står jag där och väger på 
hälarna då de äntrar scenen. Den här 
gången på Debaser Medis.

Snabba, nästan blygsamma 
handuppräckningar och ett enkelt »Hi, 
we’re Explosions In the Sky and we’re 
very happy to be here« inleder konser-
ten. Trots att bandet blivit ett av de 

mest framstående i den instrumentala 
pop-rock genren visar de tydligt att de 
står kvar på samma okonstlade mark de 
förmodligen alltid kommer stå på.

Den här gången är ljudet bättre men 
känslan av en trång lokal saknas emel-
lanåt och tyvärr lyckas inte ljussättning-
en fylla det tomma utrymmet. Efter en 
stund gör det dock inte så mycket; jag 
kommer allt oftare på mig själv med att 
sluta ögonen helt för att bara lyssna. 
Att beskriva hur det låter är svårt, nå-
got som i allmänhet gäller för hela den 
instrumentala post-rock genren. Ett 
försök har tendens att bli svävande och 
på gränsen till sentimentalt, särskilt när 
det kommer till Explosions In The Sky 
som är ett av få band som lyckas skapa 
ett eget ljud-kosmos. Det är frestande 
att beskriva det som att flyga tyngdlöst 
över en prärie i Texas då en soluppgång 
långsamt reser sig över horisonten... 
Som sagt, det blir lite väl sentimentalt.

Bortsett den korta presentationen 
används mikrofonen endast för ett 
avslutande »Thank you for your time«. 

Ljudbroar av brus och takter för en låt 
över till en annan så har man aldrig 
hört låtarna tidigare kan det vara svårt 
att skilja dem åt. Den skara människor 
som befinner sig i lokalen verkar dock 
ganska inlyssnade med tanke på alla 
applåder när en svag nyasskillnad i ett 
brus övergår i introbruset till »The Birth 
and Death of the Day«. 

Den här gången fängslas jag inte rik-
tigt på samma sätt som för tre år sen. 
Kanske beror det på för höga förvänt-
ningar, kanske beror det på två lite för 
stabila fötter på jorden. Så med medve-
tandet i behåll ser jag mig omkring när 
bandet knackar och vaggar fram »Let 
Me Back In« på gitarrerna. 

För första gången ser jag en hel 
publik blunda samtidigt.

text & Foto: Sara Edin

» Det är frestande 
att beskriva det 

som att flyga 
tyngdlöst över en 
prärie i Texas då 
en soluppgång 

långsamt 
reser sig över 
horisonten... «

Konsertrecension

explosions In the sky

band: explosions In the sky       
spelade på: debaser medis

HAR
GRANNEN
BYTT 
LÖSENORD 
IGEN?

MOBILT BREDBAND UTAN
ABONNEMANG ELLER BINDNING
Du surfar en dag för 29 kr, en vecka för 89 kr 
eller en månad för bara 219 kr. När du inte 
använder det kostar det inte ett smack.

comviq.se

Startpaket 199 kr. Modemet är operatörslåst. Modemhastighet upp till 6 Mbit/s. 
Dag (1 GB), Vecka (3 GB), Månad (5 GB), Månad Plus, 269 kr, (20 GB). För mer info se 

comviq.se. Comviq marknadsförs av Tele2. 
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vänliga planeten, som borde intressera 

de av er med sinne för matematik. där 

användes nämligen fraktaler för att snabbt 

och snyggt konstruera planeten Fractalus. 

spelet var tänkt att inte låta spelaren själv 

skjuta ner fiender, utan snarare låta dem 

krascha med hjälp av knepiga manövrar. 

men sen kom george lucas och blandade 

sig i och insisterade på en skjutknapp. Han 

är också krediterad med idén att vissa av 

de personer du skall rädda från säker död 

av den frätande atmosfären inte är vilka de 

först utger sig för att vara, något som varit 

en av dom mest hyllade delarna av spelet.

andra mysiga platser är det icke 

namngivna området som porträtteras 

som nivå 3 i gradius.

de mystiska moai-statyerna talar om 

en uråldrig civilisation (eller bara en 

speldesigner med för mycket humor) som 

inspirerats av de av oss välkända Påskö-

statyerna. och när man ändå är inne på 

ämnet gradius och humor får man inte 

glömma att åtminstone nämna Parodius, 

som är en parodi på gradius av konami. 

måste upplevas! (Passa även på att ta en 

titt på star Parodier också, det är samma 

sak fast av Hudson för star soldier).

sedan har vi de mer ingenjörsinriktade 

tolkningarna av rymden. Jag talar 

naturligtvis om kerbal space Program som 

låter dig designa och bygga dina farkoster 

själv, sätta de modiga bob, bill och Jebe-

diah kerman i farkosten och försöka sätta 

dem i omloppsbana runt planeten kerbin, 

eller varför inte landa på spelets måne 

mun? känns det igen? 

vad sägs om microsoft 1994? För er 

som inte vet vad jag talar om så är 

det naturligtvis microsoft space simulator. 

1994 tog microsoft nämligen sin populära 

flygsimulator Flight simulator till nya höj-

der och vidare. simulatorn erbjöd 14 olika 

farkoster med spännande uppdrag, så som 

månlandning och resor ut i det okända. 

att det inte upprepats tyder på att det inte 

blev någon vidare succé…

men det finns även en djupare syn 

på världarna bortom vår egen. 

gau, spelskaparen som fick ett uppvak-

nande och skapade »to the moon«, om 

förfalskade minnen om en månresa visar 

oss den mänskliga längtan att ha varit 

där borta. där så få har varit innan. allt 

är fusk, men för dem som inte bryr sig, så 

kan även fusk ge minnen för livet.

så efter att ha sett dåtid och nutid, vad 

händer sen? Utspelar sig nästa call 

of duty på mars? battlefield: saturnus? 

vad sägs om Portal 3: the lunar stories? 

För att få svar på de frågorna får vi läsa i 

stjärnorna!

Av: Johan Fogelström

det hela började 1961 
(någon dammig teknolog 
minns säkert detta som om 
det var igår) när »space 
War!« utvecklades till pdp-
1, en av de populärare 
»mini-datorerna« på sin tid. 
sedan dess har det bara gått 
framåt. Idag har till och med 
den jordnära super mario 
lekt astronaut.

men varför lockar just rymden som 

miljö för datorspel?

rymden är stor och odefinierad, något 

som spelskapare har tagit vara på, 

då de där har den perfekta platsen att 

förlägga sin handling (om dom har någon) 

till. den är stor nog att inga spelvärldar 

behöver krocka med varandra. om de inte 

insisterar på att inkludera jorden förstås, 

vilket gör att alla andra delar av universum 

tycks lyda sina egna lagar och ha sitt egna 

periodiska system, men jorden tycks ha ca 

17 olika uppsättningar lagar beroende på 

vem som observerar dem för stunden.

rymden har alltid funnits i spelvärlden. 

antagligen beror detta på att rymden 

är väldigt lätt att visa på en skärm då det 

är en relativt lätt bakgrund, svart, och om 

programmeraren varit ambitiös, några vita 

prickar som skall föreställa stjärnor.

märkliga världar bortom vårt för-

stånd kan lätt förklaras med att det 

är i en galax långt borta, och det är bra, 

när vilket monster som helst på en lågupp-

löst skärm med 256 färger kan bortförkla-

ras som en utomjording. bristen på luft gör 

att man kan skippa bakgrundsmusik om 

man så önskar och fokusera dom dyrbara 

chipen på coola ljudeffekter, som är upp-

tagna med att låtsas vara laser-kanoner.

kortfattat, rymden är vad man gör den till 

för stunden.

vad har vi sett för roliga ställen genom 

åren? vad sägs om Fractalus? spelet 

rescue on Fractalus visade oss den ogäst-

kuLtuR kuLtuR

Rymden ur en 
gamers synvinkel

» Spelet var 
tänkt att inte låta 

spelaren själv 
skjuta ner fiender, 
utan snarare låta 
dem krascha med 
hjälp av knepiga 

manövrar. Men sen 
kom George Lucas 
och blandade sig i 
och insisterade på 
en skjutknapp «
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» alla andra delar 
av universum 
tycks lyda sina 
egna lagar och 

ha sitt egna 
periodiska system, 
men jorden tycks 

ha ca 17 olika 
uppsättningar 
lagar beroende 

på vem som 
observerar dem 

för stunden «

spacewar! space invaders Rescue on Fractalus! gradius Parodius

microsoft space 
simulator

kerbal space Program

starcraft super mario galaxy



I detta nummer av Osqledaren 
har man kunnat läsa om KTH:s 
visionsdokument Vision 2027 – 

ett mycket inspirerande och ”excellent” 
projekt som jag verkligen uppskattar! 
Det är väldigt spännande och samtidigt 
lite kaxigt att beskriva sin identitet 
och verksamhet om 15 år, speciellt i 
en värld av ständig förändring. Bara 
det faktum att KTH kan ha bytt ut sin 
ledning både två och tre gånger fram till 
dess visar på vilka utmaningar som ett 
sådant visionsdokument går till mötes. 
Oavsett så är Vision 2027 ett spän-
nande projekt som kommer göra KTH:s 
framtida utvecklingsplaner mer intres-
santa att ta del av – bra jobbat Peter!

Att införa någon typ av visions-
dokument för THS har diskuterats 
länge av styrelse och ledningsgrupp och  
sedan Vision 2027 lanserades förra året 
har diskussionerna blivit mer påtag-
liga. Ett kraftfullt visionsdokument för 
kårens verksamhet hade kanske varit 
ett bra verktyg för framtida beslut och 
prioriteringar i en organisation med 
ständig förändring och nya ansikten. 
Men visst, det finns kanske nackde-
lar och faror med detsamma för en 
studentorganisation där verksamheten 
de facto formas av det engagemang som 
finns inom den.

Argument för att införa en sådan 
typ av styrdokument kan användas av 
både förespråkare och antagonister 
då det kan vara lika viktigt att vara 
liberal kring förändringar och byrå-
kratiska processer som det är att vara 
slav bakom dem. Jag tror dock att ett 
visionsdokument i THS anda inte skulle 
verka för att strypa medlemmarnas 
möjligheter till att påverka framtida 
förändringar utan snarare stärka dem. 
Att sätta upp gemensamma mål att 
sträva mot skulle antagligen underlätta 
mycket för framtidens kårledningar. 
Trots allt är det största problemet THS 
står inför varje år att förstå hur man 
tänkte förr. Varför fungerar det si eller 

så och vad var tanken bakom de vägval 
som gjorts?

Fast vem vet, om vi skulle uppföra 
ett visionsdokument för THS inom en 
snar framtid - hur kan man då försäkra 
sig om att det följs om 5-10 år? Kanske 
skulle ett sådant dokument göra THS 
till en excellent studentkår eller så 
kommer det att ifrågasättas på liknan-
de vis som vi idag ifrågasätter dåtidens 
prioriteringar… Den som lever (och 
fortfarande studerar på KTH) får se.

ordförandekolumnen

i strävan efter excellens

Johan persson
ordförande tHs

» Trots allt är 
det största 

problemet THS 
står inför varje 
år att förstå hur 
man tänkte förr. 
Varför fungerar 
det si eller så 
och vad var 

tanken bakom 
de vägval som 

gjorts? «
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osqledaren, tHs, 100 44 stockholm

Nyss tog ännu en karriär fart på Netlight.

Läs mer på netlight.se/karriar

Vi har hört att Netlight är en 
raketstart på karriären.

För rätt personer erbjuder vi exjobb, 
Next 9 och utmanande konsultjobb.


