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Uppsala teknolog- och naturvetarkår är 
studentkåren för dig som studerar teknik eller 
naturvetenskap vid Uppsala universitet. Att 
vi är din studentkår innebär att vi varje dag 
arbetar för att göra din utbildning bättre. 
Detta gör vi genom att lyfta våra medlemmars 
åsikter i frågor rörande allt från utbildning, 
kopplingen till en framtida karriär och hur 
vi studenter trivs på universitetet. Kåren finns 
här för dig under hela din studietid och om 
du stöter på ett problem ska du inte tveka att 
höra av dig.

Utöver att gå en bra utbildning så vill 
UTN även att studietiden ska förgyllas av 
minnesvärda och roliga händelser. Vi tror att 
just kombinationen av studiebevakning och 
sociala arrangemang är nyckeln till ett fantas-
tiskt studentliv. Därför anordnar UTN massor 
av spännande event såsom Forsränningen, 
karriärmässan Utnarm, speleventet Polhacks 
och Sveriges största rebusrally.

Om du väljer att bli medlem stödjer du 
kårens arbete vilket i förlängningen gör att 
du hjälper dig själv och dina medstudenter så 
att din studietid och utbildning blir den bästa 
i Sverige! Att bli medlem är helt gratis och du 
blir det enkelt på utn.se/blimedlem.

Vill du veta mer om kåren? Gå in på www.
utn.se!

Väl mött!
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Ledare

Ledare

Emma Grubbström
Chefredaktör
Emma
Chefr

Som ni kanske redan märkt fokuserar detta numret av 
Techna på UTNs 20-års jubileum. När man tänker på 
det så är det inte så himla många år ändå. Jag är fem 
år äldre än UTN. Min studentorkester firar 40 år iår. 
Jag minns när jag 2018 spelade med dem på Uplands 
jubileumsbal när Uplands firade 375år. När man tänk-
er på det är det enligt mig ganska imponerande vad 
UTN har åstadkommit på så kort tid. 

Jag som själv studerat på ett program som inte tillhör 
UTN har alltid varit imponerad över vilken samman-
hållning och gemenskap teknologerna och naturvetar-
na verkade ha. Jag brukade alltid snegla på de glada 
människorna i ovvar på nationen och vara lite avunds-
juk över att mitt program inte hade någon sektionsk-

lädsel som visade vad vi pluggade, vilka vi tillhörde. I 
min hemstad har alla program ovvar, oavsett om man 
pluggar till ekonom eller lärare. Ovve har alltid varit 
en självklar del av att vara student enligt mig. Så när 
jag till slut bytte program och äntligen fick min alldeles 
egna ovve kunde jag inte låta bli att känna mig stolt. 

Jag kände av gemenskapen hos oss UTNare med en 
gång. På nation var det inte alls ovanligt att främl-
ingar som också hade sektionsklädsen kom fram och 
började småprata bara för att de såg att jag också 
var UTNare. Ibland var det för att fråga om jag ville 
byta en benremsa, ibland var det för att fråga vilket 
program det var nu igen som de med min ovvefärg 
tillhörde. 

Vi med sektionsklädsel blev en enhet, vi tillhörde 
samma gäng. Detta var dock på både gott och ont. 
Jag har ett flertal vänner som inte studerar på Tekni-
sk-naturvetenskapliga fakulteten som säger att de med 
ovvar alltid är så himla högljudda. När jag var på 
nation och skulle hämta min jacka i garderoben möttes 
jag av en lapp på bänken där det stod "Inga jävla 
overall muppar!". När jag varit på sittningar med min 
sektion är det inte ovanligt att folk byter från sin ovve 
då de inte vill ha den när de ska ut på nation, då de 
upplever att många kollar snett på dem när de har sin 
ovve på sig.

Men vet ni vad? Jag har inte gått 1,5år på ett program 
och ångrat mitt studieval och läst basåret för att inte 
vara stolt över min ovve. Jag har kämpat för att nå hit. 
Och det är jag säker på att de andra ovve- och lab-
brocksbärarna också har gjort. Så de år jag har kvar 
av min utbildning har jag lovat mig själv att bära min 
ovve så ofta jag bara kan. För efter examen kommer 
få tillfällen där man kan ha den igen (det är också 
smidigt att ha så många fickor). 

Jag bär min ovve med stolthet. Det tycker jag att du 
också ska göra. Det är få förunnat att ha en så fin 
gemenskap som vi i UTN har. 

Jag är stolt över att vara en overallmupp. 
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Ordförande  har ordet

Ordförande

Kära medlemmar, för inte så länge sen stod jag i start-
groparna för ett av mina senaste stora äventyr. Nej det 
var inte dagen jag klev på som ordförande, inte heller 
dagen jag bestämde mig för att göra det igen.

Det var en iskall morgon i mars då jag fann mig själv 
omgiven av omkring 15 800 andra människor som alla 
hade börjat dagen med samma målsättning. Vi skulle 
åka 9 mil skidor i årets Vasalopp. Kanske var det något 
speciellt med att det just i år är Vasaloppets 
100-årsjubileum som inspirerade mig att ge det ett 
försök, precis som för många andra. 

Som nybörjare startade jag tillsammans med resten av 
vardagsmotionärerna i sista startledet. För er som sett 
Vasaloppet någon gång så kanske ni känner igen den 
där ”mosh piten” av människor som står och trycker 
sig över startlinjen så fort startskottet gått. Bara för att 
minuter senare stå och i slowmotion saxa sig uppför 
första backen. Komiskt nog var det då tanken slog mig 
att detta inte är långt ifrån hur det brukade se ut utanför 
tentalokalerna innan pandemin. Där stod vi också pack-
ade som sardiner och tryckte oss in genom dörrarna för 
att slippa stå ute i kylan och vänta på att få börja med 
det vi egentligen alla var där för att göra. 

Efter drygt en och en halv timme släpper det ändå upp 
och helt plötsligt finns det utrymme att åka lite ordentligt. 

Likt tentalokalen är det ungefär som när man äntligen får 
sätta sig ner och börja skriva sin tentamen. 
Det är nu dina kunskaper sätts på prov. Det är nu det 
kommer visa sig om allt ditt slit, alla timmars övande och 
alla förberedelser har varit nog för att ta dig hela vägen. 

För min del räckte tyvärr inte mina förberedelser för att 
jag skulle ta mig hela vägen till Mora. Jag fick istället 
efter 6 mil avbryta loppet när jag stoppas av repet i Ox-
berg. "Vilket misslyckade" kanske en del av er tänker då. 
"Vilket fantastiskt äventyr" känner jag! För ibland är det 
inte slutmålet som är det viktiga, det är upplevelserna och 
erfarenheterna du tar med dig längst vägen som spelar 
störst roll. 

Som ordförande har jag dagligen kontakt med engag-
erade studenter som av olika anledningar valt att engag-
era sig i kåren. Hos dem kan jag se samma driv, samma 
engagemang och samma energi som hos de människor 
jag mötte längs min resa ”i färders spår” som de så ofta 
brukar säga i Vasaloppssammanhang. För det finns en 
viss typ av människor som har just det drivet. De som 
kämpar trotts att de har oddsen emot sig. Det är den 
kämpaglöden som brinner hos de engagerade inom vår 
kår. 

Under mina snart två år som ordförande har jag sett våra 
engagerade tampas med allt från grinig universitetsper-
sonal till oförutsebara motgångar och kriser. 

BASkå 2020

"Målgång" i Oxberg. Kanske inte en femma, men en trea 
kan ibland kännas precis lika bra.
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De är inte alltid glada och det är inte alltid förstående 
men de kämpar. De jobbar på. Även om slutmålet inte 
ser ut som de trott när de klev på sitt uppdrag så ser jag 
lyckan i deras ögon när det klivit över målgången och 
kan se tillbaka tiden som engagerad. 

I år firar UTN 20 år som just föreningen Uppsala 
teknolog- och naturvetarkår. Vägen hit har inte varit lätt 
den heller. Vi har kämpat för kårstatus, ändrat om våra 
mottagningar, startat upp nya kommittéer och lagt ner 
andra. Slutmålet vet ingen än vad det må bli men en sak 
är säker: så länge vi har engagerade som kämpar för 
kårens framtid så spelar slutmålet inte så stor roll.

Anna Ivert
Ordförande

Ordförande

Invigningen av Utnarm 2021

Forskå 20 & 21 efter avslutad digitalborg 2021

Soc Ht21 och Forskås 

på Uthgård 
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Save the date!
UTNs 20-års dag har passerat, men firandet pågår terminen ut! Jubelkå har flera roligheter 

planerade som inte får missas!

8/4 - Alumnmiddag

år av studenter och engagerade som 
kommit och gått. Jubelkå vill självklart 

och ge dem möjligheten att komma 
tillbaka en kväll och återuppleva 
studentlivet!

18-21/5 - Jubileumsfestival
När man tänker på UTN tänker man 
på ovveraller, festival och tält. Därför 

-

teknologer och naturvetare kan! Det 

under dagarna och kvällarna, varesig 
-

Illustration: Måns ridderstolpe

Serie & viktiga datum

 @utn20jubileum 
 Uppsala teknolog- och 

naturvetarkårs 20-årsjubileum

Photo: © surachetkhamsuk / Adobe Stock
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Novell

L’INFERNO BIANCO
Följande novell är baserad på den sanna historien om meteorologen och polarforskaren Finn 
Malmgren (1895-1928) som försvann år 1928 i samband med en luftskeppsexpedition till Nord-
polen. Hans kropp har aldrig hittats. Detta är del två av novellen. I förra numret av Techna mötte 
vi Malmgren när han ensam, döende på havsisen nordost om Svalbard, hör en röst.

“Docent Malmgren, förmodar jag?” svarar plötsligt en röst 
i mörkret, bara något steg bakom honom. Den är varken 
urskiljbart feminin eller maskulin, varken ung eller gammal. 

“Svensk… Är ni svensk?” mumlar Malmgren förvånat. 
Främlingen stiger fram i hans synfält, men är klädd i varma 
pälskläder och har ansiktet täckt av en halsduk. En ton i 
rösten antyder ändå ett leende. “Svensk? Nej, visst inte. 
Jag är ingen landsman, min vän, men jag talar ert språk.”

“Nå, men hur kan ni kalla mig ‘vän’? Jag vet inte ens ert 
namn.” 

     Främlingen behåller sitt vänliga, artiga tilltal och svarar: 
“Docenten kan kalla mig Polhem. Titel har jag ingen.”

 Malmgren stirrar forskande på denna “Polhem” som står 
framför honom. Samtalet tystnar för ett ögonblick medan 
norrskenet fortfarande rör sig mjukt över natthimlen ovan-
för dem. 

“Kom ni i aeroplan?” frågar Malmgren och omedelbart 
efter att orden lämnat hans mun griper en våldsam längtan 
tag i honom. En längtan efter räddning, efter överlevnad, 
efter liv. Känslan är så stark att den skrämmer honom. 

“Nej, nej det kan jag inte påstå. Ingen flygmaskin. Jag 
reste för egen maskin, skulle man kunna säga”, säger 
Polhem, återigen något road. Den skämtsamma tonen 
förargar Malmgren.

“Men hur tog ni er hit då, förbannade människa? Ni 
menar väl inte att påstå att ni har vandrat hela vägen från 
Svalbard?”

“Det finns ingen anledning att bli otrevlig,” svarar Polhem 
skarpt. 

“Jag kom inte i flygmaskin, men det var för den delens skull 
inte heller en helt angenäm resa för min del. Men jag kom 
för att erbjuda min hjälp. Om docenten vill motta den.” 

Polhem talar ner till Malmgren som fortfarande ligger i 
snön. De två är egentligen av ungefär samma storlek och  
kroppsbyggnad, men kontrasterar för tillfället varandra 
som natt och dag. Malmgren ihopsjunken på marken i 

sönderslitna skor och tunna kläder - de varmare plaggen 
gav han Mariano och Zappi när de skiljdes åt. Främ-
lingen tornar upp sig ovanför honom hel och ren, stark 
och frisk. Malmgren sträcker resignerat upp sina händer 
i luften och lutar sig mot Polhems ben i en generande, 
bedjande ställning. 

“Snälla du…”, börjar han. “Jag förstår inte vem du är, hur 
du känner mig, hur du tagit dig hit… Jag ber dig, tala så 
att jag förstår. Kan du hjälpa mig härifrån?” 

Polhem verkar själv förlägen av Malmgrens desperation 
och sätter sig ner i snön bredvid honom. “Min vän,” 
börjar han milt, “det är mycket jag skulle kunna berätta 
utan att du förstod ett ord. Jag kom hit för att hjälpa dig, 
och jag hade hoppats… jag hade hoppats finna dig i ett 
något mindre allvarligt tillstånd. Jag är rädd att det inte 
finns något jag kan göra för att rädda ditt liv. Detta helt 
enkelt eftersom det är du själv som måste genomföra 
räddningen, och jag inser nu att du är för utmattad. Men 
låt mig fråga dig - har du din kompass kvar?”

“Min kompass? Nej, den skickade jag med Mariano och 
Zappi. Jag bad dem att ge den till min mor om de klarar 
sig.” Polhem nickar. 

“Du och din mor står varandra mycket nära, inte sant?” 

Ovanför dem börjar ljuset sakta ändras igen. Himlen 
bleknar i någon slags gryning. 

“Det är tanken på henne som plågar mig som mest”, 
säger Malmgren tillslut.

 “Innan du föll ner från himlen här så hade jag förlikat 
mig med döden. Men jag vet hur hon… Jag vill inte att 
hon ska läsa i tidningarna hur jag… Att jag… Att det var 
mitt fel. Och hur jag sedan dog en fruktansvärd död. Hon 
tycker det är så rysligt med alla dessa historier om polar-
farare som fryser ihjäl och kannibaliserar varandra och 
det ena med det tredje. Jag vill att hon ska veta att till och 
med nu så är jag ‘all right’. Fötterna har jag ingen känsel 
i längre, och inte fryser jag heller. Det är bara nyckelben-
et som värker fortfarande.” 

Polhem ger till ett litet förfärat utrop. “Så okänsligt av 

Text: Klara Holmgren
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mig! Så fruktansvärt ouppmärksamt! Du är ju skadad. Tillåt 
mig…”

Innan Malmgren hinner protestera lägger Polhem handen 
mot hans brutna nyckelben. En varm känsla sprider sig 
i hela hans överkropp. Värken som gjort sig påmind vid 
varje andetag är som bortblåst. Så förvånad och lättad är 
Malmgren att han först inte märker att Polhem börjat snöra 
av honom de söndertrasade kängorna. Hans fötter som 
sedan länge förlorat känseln börjar nu bränna, först lite 
grann men intensiteten stegras kvick till något outhärdligt. 
Malmgren försöker rulla åt sidan och skaka av sig Polhem, 
men han är svag och Polhem håller hans ben fastkilade 
mot marken.  

“Låt bli! Låt bli mig! Det är ingen idé! Det är ingen idé, 
säger jag! De måste amputeras, begriper ni väl!”

“Tillförsikt! Lita på mig”, svarar Polhem. Just som smärtan 
stegrats så att Malmgren vrålar i plågor börjar den avta 
igen. “Kan ni stå?” frågar Polhem lugnt som om inget sär-
skilt inträffat. På darrande ben ställer sig Malmgren faktiskt 
upp även om han vacklar till något av yrsel. 
“Tack,” säger han utan att komma på något annat. “Jag 
kan nog gå en bit nu, men du sa själv att det är ute med 
mig. Jag kan inte gärna släpa mig hela vägen till Spets-
bergen. Tidigare, i början av den här marschen, tog vi oss 
som mest en sjömil om dagen. Hur vi än stretade kom vi 
inte längre. Allt eftersom har jag insett att det beror på att 
havsströmmarna under oss för istäcket vi står på i motsatt 
riktning, bort från Svalbard. Det hela var ett hopplöst före-
tag från första början.” 

Himlen är nästan helt ljus nu. Dagen är gråmulen. 

“Ja, du kommer i vilket fall inte långt utan en kompass”, 
svarar Polhem och gräver i sina fickor. “Bäst att ta min.” 

 Polhems kompass är en oansenlig fickmodell i mässing, 
som dessutom verkar trasig.  

“Du vet hur kompasser kan bete sig så här pass nära 
Nordpolen”, säger Polhem urskuldande, “men den ska 
nog leda dig dit du önskar.”

Malmgren blinkar i dagsljuset och Polhem är försvun-
nen. Han vrider kompasshuset för kurs söderut och 
stapplar framåt. 

För varje steg ljusnar det mer och mer omkring honom. 
Dagen blir nollgradig, dimmig och mulen. Ett hemskt 
smutsvitt ljus lägger sig över Malmgren och tränger in i 
hans trötta ögon. “L’inferno bianco”, mumlar han. Det 
vita helvetet. Tillbaka i den vedervärdiga situation han 
tidigare befann sig i, innan han tillslut valde att lägga 
sig ner och vänta på döden. Men den här gången är 
det ändå någonting som driver honom vidare. Nyfiken-
het kanske. Kompassen vilar i hans hand och metallen 
känns hela tiden varm mot hans handflata, som om 
luften inte kunde kyla den. Han har en underlig känsla 
av att ovanför det mulna molntäcket dansar norrskenet 
osynligt vidare. 

Utan uppfattning om tid eller sträcka går han vidare i 
det vita töcknet och tillslut ser han en silhuett avteckna 
sig inte långt bort. Ett hus.

 I Äppelviken i Bromma sitter Anna Malmgren vid sin 
radio i köket sent en ljus sommarnatt. Hon får ingen 
ro och vill inte gå till sängs. Radiosändningarna har 
sedan länge upphört men ett märkligt elektriskt spra-
kande hörs från apparaten, och ljudet fyller den ljumma 
natten. Anna sitter med ansiktet begravt i händerna och 
märker inte hur köksdörren sakta öppnas. 

“Mor?” Hon stirrar först på radion, men vänder sig 
sedan om med ett ryck och ser sin son stå i dörröppnin-
gen. Hon skriker till och slår händerna för munnen. 

 “Åh Finn, vad du ser ut”, viskar hon. Hennes son är 
mager och smutsig, med vildvuxet hår och skägg, klädd 
i trasor och drypande våt. 

“Hur kan du vara här?” Hon sträcker ut en hand och rör 
mjukt hans arm. 

Novell

Foto: Marinmuseum
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“Är du verkligen hemma?” Finn som inom sig stelnat och 
hårdnat alltsedan kraschen, smälter av beröringen. Hans 
axlar sjunker ner och han svajar till som om han skulle 
svimma.    

 “Men kära vän…”, säger hans mor och leder honom till 
en köksstol. Hon rör försiktigt hans hår, axlar, kinder för 
att känna om han verkligen finns där. “Ingen fara. Det 
ska nog bli bra”, säger hon som för att övertyga både 
sig själv och sin son. 

Finn ser inte sin mor i ögonen. Han stirrar ner i golvet för 
att kunna viska fram det som tyngt honom i veckor, mer 
än svält, köld och skador. 

“Det var mitt fel.” När han yttrat orden en gång är det 
som att han inte kan sluta upprepa dem. “Det var mitt fel. 
Det var mitt fel. Det var mitt fel.” De forsar ur honom. “Vi 
vände om i kulingstyrka och jag trodde vindarna skulle 
avta. Vi kunde ha fortsatt västerut, men jag ville inte lyss-
na… Nobile hade inte sovit på flera dagar och jag var 
så trött på hans idéer. Behounek skulle knappast ens följt 
med om jag inte bett honom… och så… sedan… Pomel-
la…rimfrostbildningen var kritisk… inte ovanligt med snö 
vid barometermaximum…” Han blir osammanhängande.

 “Såja. Du gjorde nog vad du kunde, Finn”, säger Anna 
och trycker hans hand. Sedan går hon och tar fram bröd 
och ost och kokar kaffe. Hon ger honom torra kläder och 
tänder i kakelugnen. 

I det varma köket, i den vackra, fridfulla sommarnatten 
faller de två snart in i ett vardagligt samtal och skrattar till 
och med åt någonting. Till slut reser sig Finn tvekande. 

“Jag kan inte stanna. Det förstår du? Det är bara en kort 
tid vi fick.”

 “Jag trodde nog det” , svarar Anna, “men måste du gå 
riktigt än? Lägg dig och sov en liten stund på soffan. Sov 
du en stund, så sitter jag uppe.” 

Finn lägger sig och faller i sömn nästan omedelbart. 
Anna som tänkte sig vaka över sonen ser hur tryggt han 
vilar och snart faller hennes egna ögonlock igen.

“DAGSNYHETER FRÅN TIDNINGARNAS TELEGRAM-
BYRÅ.” Ljudet från radion bryter tystnaden i köket och 
Anna vaknar av att hon gråter. Hon har somnat över 
köksbordet. Hon kan inte riktigt minnas sin dröm, men 
hon känner sig lugn för första gången på mycket länge. 
Morgonnyheterna sprakar fram ur radion, och uppläsar-
en säger: ”Den omfattande räddningsinsatsen för att 
undsätta Italia-expeditionens saknade besättning avslu-
tas idag av samtliga inblandade nationer.” 

Novell

Finn Malmgren var docent och amanuens vid meteorologiska institutionen i Uppsala. Hans 

-

“Finn Malmgren – sin forskning till döden trogen, sina färdkamrater en oförglömlig vän, sitt 
folk ett föredöme i osjälvisk offerbragd, död i polarisens ensamhet i juni 1928. Med kärlekens 
tankar hans moder till lisa i bedrövelsen bragtes de medel samman för vilka denna predikstol 
blivit rest. För samtida och efterkommande må den vittna icke om det liv som släcktes men om 
livet som aldrig dör.”

Faktaruta

Foto: Bohusläns museum
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In terms of science and technology, a lot can be ex-
pected from the year 2022, ranging from the de-
velopment of next-generation Covid vaccines to 
the restart of the largest particle collider in CERN. 
However, 2022 also signifies an important anniver-
sary year for many major scientific events. Apart 
from arguably the most important, i.e., the UTN’s 
foundation jubilee, we made research into other 
ground-breaking events from the past century. Dive 
into the pool of scientific inventions and discover-
ies with us and explore science’s greatest break-
throughs from each decade of the past 100 years, 
in years ending with a 2!

1922: First successful insulin treatment
Insulin, discovered by Sir Frederick Banting, Charles Best 
and John Macleod was subsequently purified by James 
Collip at the University of Toronto. Before its discovery, 
patients (predominantly children) suffering from type 1 
diabetes were not expected to live more than a year or 
two after the diagnosis. That changed in January 1922, 
when Leonard Thompson, a 14-year-old boy dying from 
type 1 diabetes, became the first person to receive an 
injection of insulin. Impressively enough, his high blood 
sugar level dropped significantly within 24 hours. Follow-
ing his successful treatment, several months later, insulin 
went on to be produced on mass scale, saving millions of 
lives worldwide and leading to diagnosis of diabetes 1 
not being a death sentence anymore.

1932: Discovery of the neutron
Already by 1920, physicists understood that most of the 
mass of the atom is located in a proton-containing nu-
cleus at its centre. However, it was not until May 1932, 
when James Chadwick, working at the University of 
Cambridge, announced that the core also contains an-
other uncharged particle, which he called the neutron. 
One experiment in particular caught his attention: radia-
tion from beryllium was observed as it hit a paraffin wax 
target, where this mysterious radiation knocked loose 
protons from hydrogen atoms within the target. Chad-
wick became convinced that this radiation emitted by 
beryllium was in fact caused by neutral particles about 
the mass of a proton. 

Soon afterwards, scientists found out that hitting uranium 
with neutrons resulted in the fission of the uranium nucleus 
and the release of vast amounts of energy. Chadwick him-
self, whose discovery paved the way for the construction 
of the atomic bomb, took part in the Manhattan Project 
during WWII.

1942: Birth of Stephen Hawking
Although not being a scientific invention himself, Stephen 
Hawking, English theoretical physicist, has brought a con-
siderable amount of knowledge into the scientific world, 
and conveniently enough, was born in 1942. After his 
studies of physics at the Universities of Oxford and Cam-
bridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral scle-
rosis, an incurable degenerative neuromuscular disease 
with progressively disabling effects. Despite his illness, he 
continued his work in the field of general relativity and 
physics of black holes and in the 1970s, he proposed the 
formation of numerous objects containing as much as one 
billion tons of mass but occupying only the space of a pro-
ton. He called these objects mini black holes, whose great 
mass and gravity require them to be ruled by the laws of 
relativity, while their negligible size requires the laws of 
quantum mechanics to be applied as well. Hawking’s con-
tributions to physics and his immense work in populariza-
tion of science (most notably books Brief History of Time, 
or The Grand Design) earned him many awards and hon-
ours. However, although being arguably one of the most 
celebrated researchers of all time, he was never awarded 
a Nobel Prize.

1952: Barcode patented
The first patent for a barcode was issued to inventors Jo-
seph Woodland and Bernard Silver in 1952. 

100 years in science and technology
Science

Foto: ©Elen31 / Adobe Stock

11



Woodland and Silver were students at the Drexler Institute of 
Technology in Philadelphia, when a local food chain store 
owner made an inquiry asking about research into a method 
of automatically reading product information during check-
out of goods. What he was after was a code of some sort 
that could be printed on groceries and scanned so that su-
permarket queues would move faster. 

Silver and Woodland decided to work on the solution and 
patented their idea of a barcode made out of a series of con-
centric circles in October 1952, saying that the Morse Code 
gave them the idea.  Although initially created from speeding 
up the checkout process, the greatest value of the barcode 
for business and industry is the statistical evidence of what 
sells and what does not, which markedly transformed market 
research.

1962: Synthesis of propranolol
Angina pectoris is a heart disease whose main symptoms in-
clude chest pain and pressure as a result of blockage of ar-
teries that supply blood to the heart. To fight this disease, Brit-
ish scientist affiliated at the University of London, Sir James 
Black, developed propranolol, a synthetic drug which has 
a calming effect on the heart by blocking the receptor for 
adrenaline. Propranolol was synthesized for the first time in 
1962 and not long afterwards, several other (non)cardio-
vascular therapeutic applications of this drug were discov-
ered, aiding to treat diseases such as hypertension, cardiac 
arrhythmias, myocardial infarction, migraine, anxiety and 
many others. Moreover, propranolol treatment has been 
found to be cost-effective when compared to corresponding 
treatment options and although it has been 60 years of pro-
pranolol’s discovery, new indications of this drug are con-
tinuously invented, and it appears that its complete potential 
remains to be fully explored. 

1972: Description of the fluid mosaic model 
of the cell membrane
The cell membrane is not only the boundary of the unit of life 
but is also a specific compartment that enables many essen-
tial cell functions such as communication with outer environ-
ment, molecular transport, and various metabolic functions. 

Nowadays, the model to depict the membrane structure 
and functions is called the fluid mosaic model, the hypoth-
esis of which was formulated in 1972 by Seymour Singer 
and Garth Nicolson at the University of California, San 
Diego. This model, based on thermodynamic principles 
of organization of membrane lipids and proteins, remains 
relevant even after 50 years and is currently being com-
plemented by research on the relationship between the 
structure and functional activities of membrane compo-
nents.

1982: First computer virus
In 1982, a 15-year-old Richard Skrenta wrote the first 
computer virus of self-replicating program known to have 
spread in the world on a large scale. More than caus-
ing damage, it was created as a practical joke and apart 
from displaying annoying messages, it did not have any 
drastic negative effects. Stored on floppy disks, the virus, 
named Elk Cloner, copied itself to any uninfected floppy 
disks when a user booted a computer from an infected 
disk. Every 50th time an infected computer booted up, the 
following poem written by Skrenta would be shown: It will 
get on all your disks; it will infiltrate your chips; yes, it’s 
Cloner! It will stick to you like glue; it will modify your ram 
too; send in the Cloner! 

1992: Discovery of exoplanets
An exoplanet (extrasolar planet) is a term for describing a 
planet located outside the Solar System. The first confirmed 
detection of exoplanets came in 1992, when Aleksander 
Wolszczan and Dale Frail announced the discovery of 
two rocky planets of terrestrial mass orbiting the pulsar 
PSR B1257+12, which they observed from the Arecibo 
Observatory in Puerto Rico. Due to the fact that they are 
constantly bombarded by radiation from the dead neutron 
star that they orbit, these rocky planets do not support or-
ganic life. As of 2022, there are almost 5,000 confirmed 
exoplanets.

Science

12 



2002: Nobel Prize in Chemistry for elec-
trospray ionization and nuclear magnetic 
resonance
The Nobel Prize in Chemistry 2002 was awarded for ana-
lytical methods suitable for studying biological molecules, 
most notably proteins, which has led to an increased un-
derstanding of the processes of life. John Fenn (Virginia 
Commonwealth University, USA) and Koichi Tanaka (Shi-
madzu Corporation, Japan) have developed methods that 
make it possible to analyse biological macromolecules 
with mass spectrometry, a commonly used analytical 
tool. In Fenn’s method, titled electrospray ionization (ESI), 
charged droplets of proteins in solution are produced, 
which shrink as the water evaporates. Their masses can 
then be determined by setting them in motions and mea-
suring their time of flight over a known distance. In Tana-
ka’s technique, soft laser desorption, proteins fly freely due 
to a laser pulse hitting the sample. The other half of the 
Prize rewarded another popular analytical method, nucle-
ar magnetic resonance (NMR). This method gives informa-
tion on the 3D structure and dynamics of macromolecules 
and Kurt Wüthrich (ETH Zürich, Switzerland), the third lau-
reate for 2002 made it possible to use NMR on proteins. 

Due to these advancements, researchers can reveal what 
proteins a sample contains, as well as determine their 
structure and thereby understand their function in the cell.

2012: Alan Turing Year
The year 2012 marked the celebration of life and scientific 
influence of a British mathematician and logician Alan Tur-
ing, commemorating a century from his birth in 1912. In his 
work, he was dedicated to the decision method (Entschei-
dungsproblem), which seeks an effective method for solv-
ing the fundamental mathematical problem of determin-
ing exactly which mathematical statements are provable 
and which are not. Aided by the invention of his universal 
Turing machine, a machine built on fundamental logical 
principles, Turing showed that the Entscheidungsproblem 
has no resolution. In the beginning of WWII, Turing joined 
the Government Code and Cypher School, and designed 
a code-breaking machine, which succeeded in deducing 
the codes of Enigma, the principal ciphering machine used 
by the German military used to encrypt radio communica-
tions. Nowadays, Turing is considered a father of artificial 
intelligence, a pioneer of the hypothesis that the human 
brain is to a great extent a digital computing machine. 

Feeling inspired by all these discoveries? Then run to the 
lab and start your reaction, write your code or grab your 
telescope! After all, Uppsala University has already been 
alma mater to 8 Nobel Prize laureates, so why not you? 
Then your chances to end up on Techna’s list in 2032 will 
be skyrocketing!

Read more about these anniversaries!

First successful treatment with insulin: https://
www.diabetes.org.uk/research/research-im-
pact/insulin

Discovery of the neutron:
https://www.aps.org/publications/aps-
news/200705/physicshistory.cfm

Stephen Hawking:
https://www.britannica.com/science/black-hole

Barcode patented:
https://www.smithsonianmag.com/innovation/
history-bar-code-180956704/

Synthesis of propranolol:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6327687/

Description of the fluid mosaic model:
https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0005273613003933

Elk Cloner:
https://www.techtarget.com/searchsecurity/
definition/Elk-Cloner

Discovery of exoplanets:
https://www.nature.com/articles/355145a0

Nobel Prize in Chemistry 2002:
https://www.nobelprize.org/prizes/chemis-
try/2002/press-release/

Alan Turing’s Year:
https://www.britannica.com/biography/Al-
an-Turing

Science
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Utbytesstudier i Austin

Utrikes

I förra numret av Techna kunde man läsa om Emelie som studerat en termin i Edinburgh. Inför 
detta nummer har Techna pratat med Manuel som under hösttermin 2021 studerade i Austin i 
Texas, USA. 

Berätta lite om dig själv! Hur gammal är du och 
vad pluggar du?
Tjena! Jag heter Manuel och kommer från Uppsa-
la, är 23 år gammal och pluggar min sista termin 
på kandidatprogrammet i Biologi/ Molekylärbi-
ologi!

Varför valde du just Austin?
Austin var egentligen mitt fjärde val, då man får 
söka max sex universitet på utbytesstudier utanför 
Europa. Men jag kollade igenom listan noga, och 
såg att University of Texas hade bra biologikurser 
som passade mig, så den åkte med på listan! In-
såg inte förrän efter jag blev antagen att det var en 
av USA:s största universitet och jag är så sjukt nöjd 
med att det blev just Texas!

Upplevde du att det var svårt att få tillåtelse att 
studera utomlands pga Covid-19?
Ja, det var lite bökigt och det som var värst var väl 
att inte veta om man skulle få åka. Jag hade tur 
som fick åka då jag ej behövde ett visum, men fick 
kämpa mycket för det ändå genom många samtal 
och mail till utbytesenheten!

Har Covid påverkat din studenttid i Austin? 
Knappt något alls faktiskt! De var ganska snabba 
med att ta bort restriktionerna i Texas, största om-
ställningen var nästan att vara tillbaka på plats i 
skolan och behöva röra sig längre än till datorsto-
len.

Har du någon favoritplats i Austin?
Det finns så många härliga ställen i Austin och det 
är verkligen en fantastisk stad, men jag väljer nog 
”Dirty 6th Street”! Det är bargatan med en garanti 
att det finns ett ställe för dig, och nästan alla barer 
har riktigt bra live musik varje dag! 

Upplever du att studierna är annorlunda än i 
Sverige? Är upplägget liknande med tentor, 
föreläsningar och inlämningsuppgifter? 
Jag upplevde att studierna är väldigt koncentre-
rade runt läxor och inlämningsuppgifter utöver 
skolan. Mycket förberedande jobb krävdes om 
man ville hänga med och ännu mer tid behövde 
spenderas på att göra inlämningsuppgifter. Men 
om man är villig att jobba och inte halka efter så är 
det ganska tacksamt! Tentorna är flera, och man 
pluggar också flera kurser samtidigt, men de stod 
oftast för ca 50% av betyget och resten är inlämn-
ingsuppgifterna och seminarium, så det är värt att 
lägga ner tid på. 

En viktig grej att tänka på om man åker till Aus-
tin är att ”12 hours” valda i kurser (en kurs räknas 
vanligen som tre h) räknas som fulltid där, jag val-
de 13 hours uppdelat över 5 kurser men Uppsala 
universitet räknade det endast som 26hp! Så för 
att få 30 hp för en termin måste man alltså välja 
kurser som sammanlagt går ihop som 15 hours, 
men om man har några hp extra (till exempel från 
Floristik och Faunistik) så är det värt att ta någon 
kurs mindre!

Foto: ©KarenRoach / Adobe Stock 
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Vad var det första du gjorde när du kom hem till 
Sverige igen?
Första var att åka hem och äta mammas korvstro-
ganoff, sen hade jag en träff på kvällen med mina 
närmsta vänner från Uppsala som var hemma över 
julen!

Skulle du rekommendera en vän att studera I 
Austin? 
Absolut! Har fått så många fina vänner, fantastiska 
upplevelser genom sport evenemang och musik 
och sjukt god mat. Det är en otrolig stad med bra 
väder och dessutom ett jättefint och modernt cam-
pus!!

Vad skulle du säga är det absolut bästa med att 
studera utomlands?
Svår fråga igen! Jag tror det är väldigt givande för 
alla på många sätt. I början är det lite läskigt, men 
det finns alltid andra utbytesstudenter som sitter i 
exakt samma sits och letar efter kompisar! Man lär 
sig otroligt mycket och skapar vänner för livet och 
jag rekommenderar varmt att söka!!

Manuels topp tre tips till dig 
som funderar på att plugga 

utomlands

1.

2.

Börja i god tid, prata med studievä-
gledare och utbytesenheten och gör 
mycket research på de ställen du vill 
åka till! Kolla även på universitet du 
inte hade tänkt från början då det kan 
finnas ett perfekt ställe för dig!

Ta hjälp av någon du vet varit borta 
på utbyte! De kan hjälpa med mycket 
och om inte annat skicka sitt 
Academic Purpose Statement, som 
man måste skriva och skicka in. 

Om du blir antagen och väl är på 
plats, kom ihåg att njuta! Såklart är 
det värt att klara studierna (inte minst 
för att få CSN) men försök att komma 
iväg och utforska, lära känna folk och 
ta in av den nya kulturen! 

3.O

Utrikes

Downtown AustinAmerikansk fotbollsmatch på 
Erwin Events Center

Manuel på Campus
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Aeronautsällskap och falska brandlarm
   - en tillbakablick på UTN:s småbarnsår

Det kan knappast ha undgått någon att 
UTN har 20-årsjubileum i år (finns det något 
från kåren som tillåts undgå en?), och det 
ska förstås uppmärksammas. 20 år är inte 
någon särskilt lång tid, men det har ändå 
hänt 
mycket inom kåren sedan UTN grundades. 

I kårens dokumentarkiv går det att läsa 
verksamhetsberättelser sedan verksam-
hetsåret 2001/2002, året då UTN tog sina 
första stapplande steg. Om dagens kårverk-
samhet domineras av diverse kommittéer i 
huvtröjor, såg det lite annorlunda ut för 20 
år sedan (åtminstone av verksamhetsberät-
telserna att döma). Så låt oss ta en liten åter-
blick på de tidigaste åren i UTN:s existens.

2001/2002
Under hösten utkom tre nummer av tidningen Le-
Coq, med en upplaga på 3000. Inför bildandet 
av UTN fick tidningen sitt nya namn: Techna! 

"Kårens bildande firades med en gasque på Öst-
göta nation, eftersom (i dåvarande ordförandes 
ord) ÖG är något dyrare än V-dala, men håller 
mycket högre standard. Hm! "

"Ordförande meddelade även att inte en droppe 
regn kunde ses under sista april och vattenståndet 
var ovanligt lågt, detta till trots blev Forsrännin-
gen 2002 ändå som vår slogan säger – blötare 
än valborg!!. Denna slogan för Forsränningen 
verkar inte längre vara i bruk, kanske något att 
återinföra?"

Föreningslivet verkar ha varit hyfsat starkt i 
början av 2000-talet. En förening som nämns 
lite oftare än andra är UTAN-sällskapet, eller 
UppsalaTeknologers Aeronautsällskap. Under 
våren 2002 försökte man "få igång ett modell-
flygbyggarprojekt [...]. Sändare med mottagare 
och motoro har funnits tillgängliga och en ritning 
med teknologtuppen som förebild har tagits fram. 
Intresse verkar ha funnits för denna verksamhet 
med många som [...] säger sig kanske vilja vara 

med."  Bättre lycka nästa år!
I slutet av 2001 tecknades ett nytt larmavtal, efter 
en mycket dramatisk händelse under sommaren: 
"I juli 2001 bröt sig en inbrottstjuv in i Uthgård 
och utförde viss åverkan på dörrar och larmsiren. 
Larmbolaget lyckades dock gripa förövaren, som 
endast lyckades komma över en lättöl."

2002/2003
Under detta verksamhetsår utkom sex nummer av 
Techna, med upplagan 2000 exemplar. Tidningen 
blev dessutom utsedd, av Tidningskonventet och 
en jury från Upsala Nya Tidning, till Uppsalas 
bästa studenttidning! Detta var första gången en 
icke-nationstidning fick denna utmärkelse. 

Ekonomin gick lite sisådär för kåren under 
2002/2003, något som delvis förklaras av ett 
stort antal falska brandlarm på Uthgård. Illa! Detta 
verkar dock ha åtgärdats, bl.a. genom att nya och 
bättre brandlarm installerats.

Årsberättelserna innehåller en del gulliga tids-
markörer, som påminner om att det trots allt hänt 
en hel del under de senaste decennierna. Under 
2002/2003 sammanställdes telefonkatalog-
er över medlemmarna och skickades ut till alla 
medlemmar, utan att projektet gick med ekonomisk 
förlust. Under samma verksamhetsår gjorde man 
dessutom verklighet av ambitionen att använda 
några avställda datorer till  surfburkar som ska 
vara tillgängliga för alla. Kåren meddelar att  tre 
datorer på Uthgårds övervåning går utmärkt att 
surfa på utan någon speciell inloggning. Det var 
bättre förr. 

Det gamla goda aeronautsällskapet UTAN är 
dessutom tillbaka igen. "UTAN-sällskap har under 
hösten försökt ragga nya intresserade genom ett 
upptaktsmöte. Intresset har varit litet, men några 
få starka lyckades ändå bygga ihop tre varmlufts-
ballonger av silkespapper i vintras."Det finns för 
många kommittéer, och för lite varmluftsballonger 
av silkespapper i kåren idag, tycker jag. 

UTN-historia

Text: Clara Sjödin
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2003/2004
Detta är lite av mitt favoritverksamhetsår, och det beror 
uteslutande på följande:

Under våren 2004 bildades en breakdanceklubb för 
UTNs medlemmar. Initiativet kom från 
medlemmar och intresset av att dansa breakdance 
och annan modern dans har varit stort. "[...] På Öppet 
hus på Uthgård visades upp ett bord med en skylt, 
några gamla nummer av LeCoq med Arvids artikel 
om breakdance, klistermärken, en bok och lite annat 
breakdancerelaterat material. Viktigast var dock den 
bärbara datorn, som visade filmklipp och musikvideor 
med breakdance."

I samma veva sattes affischer upp med klubbens 
hemsideadress. Första uppträdandet blev på STS-sek-
tionens SUG-gasque den 23 april. Föreställningen var 
väldigt uppskattad.

Träningen skedde på Uthgård och ibland i Valhall, 
och, när det började bli varmt, på en matta utanför 
Uthgård. Under sommaren hade vi ett par träning-
somgångar på taket i Flogsta.  Klubben hade några 
små uppträdanden precis innan sommaren, ett på ett 
gangsta-party på Triangeln, och ett på sjukgymnaster-
nas utsparkfest på ÖG. Enough said.

Och hör och häpna, UTAN-sällskapet anordnade 
under hösten 2003 en “prova på att flyga he-
likopter”-dag. Flygfältet var Ångströms gräsmatta, 
och där fick man flyga helikopter till självkostnadspris. 
Man fick även möjlighet att spaka själv!

dance, klistermärken, en bok ochchchchchchhchchh llllllitititititittiteeee annat 
cerelaterat material. Viktigast var dock den 
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UTN-historia

2004/2005
Från och med detta verksamhetsår  börjar årsberättels-
erna bli tråkiga enligt mig. Inte ett ord om varken break-
danceklubben eller aeronautsällskapet! Stor besvikelse! 
Det nämns dock att nya enheter införts, som en festival-
kommitté, ett spelmannalag, en jongleringsgrupp och ett 
kubsällskap, så kåren hade fortfarande en del roligt för 
sig. 

Som 04/05:s ordförande Fredrik Johansson så 
vackert skrev: "Framtiden för Uppsala teknolog- och 
naturvetarkår står inte skrivet i stjärnorna. Framtiden finns 
i alla de medlemmar som tillsammans utgör föreningen."
Kanske dags att blåsa liv i breakdancegruppen igen?
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Naturvetare eller ingenjör
– vad spelar det för roll?

September 2019. Mottagning. Det är varmt och  soligt. 
På gräset på ITC sitter folk på filtar – mitt folk – och det 
pratas och skrattas och leks namnlekar. Men det är inte 
bara vi här. Utanför gräset och labbrockarna och trygg-
heten rör sig andra. Stora flockar av reccar, vaktade av 
äldre studenter klädda i verkstadsoveraller. Och figurer 
i ögonvrån. Personer med högt, omöjligt hår och flad-
drande mantlar. 

“Håll er borta från dem,” säger våra faddrar. “De pratar 
konstigt och har så mycket ansvar. Var inte i vägen. Håll 
er borta.” Så vi håller oss borta. Från horderna av ingen-
jörrecentiorer som strövar över Polacksbackens savann 
med stora orangea lappar på brösten. “Samveten,” förk-
larar våra faddrar. “De har samveten. De är så många, 
ingen kan lära sig alla namn.” Och vi håller oss undan 
när baskursen i matte börjar. Vi trycker oss mot väggarna 
på Ångström när de går förbi, undanknuffade av den 
rena styrkan i deras antal. Samtidigt viskar vi. 

“De har inte lika mycket labb,” viskar vi. 
“För dem handlar allt om att tjäna pengar,” viskar vi. 
“De är inte som vi,” viskar vi, övertygade om vår egen 
suveränitet. Inte som vi. Är det här den numerära mi-
noritetens försvarsmekanism för att inte drunkna? Är det 
skillnad på att vara naturvetare och ingenjör? Och vad 
GÖR en ingenjör EGENTLIGEN?

Att identifiera sig som naturvetare
Frågorna var centrala för mig när jag försökte orientera 
mig i högskoledjungeln för tre år sedan. Definitionerna 
var vaga, informationen kanske bristfällig, och när jag 
har träffat blivande TekNat-studenter på öppet hus och 
mässor har de frågorna återkommit: Vad är det som 
skiljer oss åt? Vad spelar det för roll?

I ett försök att få lite klarhet över vad identiteten som 
naturvetare kontra ingenjör innebär och betyder skick-
ade jag ut en enkät i UTN:s veckobrev .

Av de 32 som svarade på enkäten angav 15 att de 
identifierade sig som naturvetare och 17 som ingenjörer. 
Ungefär hälften av ingenjörsstudenterna angav att de var 
engagerade i sin sektion, medan 10 av 15 naturvetare 
var sektionsengagerade. (Jag extrapolerar datan vilt och 
slänger ut följande ogrundade hypoteser:

• Majoriteten av nyhetsbrevets läsare är engagerade 
     de flesta engagerade naturvetare är engagerade 
i sina sektioner.

• Naturvetarsektionerna är separatistiska i sin natur. 
Är du Engagerad™ som naturvetarstudent är du 
stolt naturvetare och har starka åsikter i frågan om 
identitet.

• Naturvetarna är så få att majoriteten av dem behövs 
för att fylla upp de respektive sektionsstyrelserna… 

Naturvetare och ingenjörer

Text & Illustration: Alice Lissmatz
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Flera av naturvetarstudenterna angav i enkäten att de 
upplever att ingenjörstudenterna tar större plats, både på 
campus och i kåren. Det här är förstås inte förvånande: 
antalet ingenjörsstudenter är mycket större än antalet 
naturvetarstudenter, och då måste de väl få ta mer 
plats? 1995 fanns ännu bara ett civilingenjörsprogram 
i Uppsala: Teknisk fysik. Idag finns det tio. Så sent som 
2020 startades ett till, och utöver det tillkommer förstås 
ett antal högskoleingenjörsprogram. Men naturvetarna, 
då? Minoritetens kamp för existensberättigande är inte 
en ny historia, ändå tror både naturvetare och ingenjörer 
enligt enkäten att identiteten är viktigare för ingenjörsstu-
denterna. Kanske är den här föreställningen på grund av 
den tydliga yrkestiteln utbildningen resulterar i, medan 
“naturvetare”, som någon i enkäten påpekade, är en lika 
vag och bred titel som “teknolog” utan uppenbar tyngd 
på arbetsmarknaden. 

Överraskande nog speglas inte den här föreställningen 
i svaren på enkätens egentliga huvudfråga: Hur viktig är 
identiteten för dig? 

Vilken sorts ingenjör vill du bli?
En vän till mig har under det senaste året föreslagit flera 
deaffischeringsräder i syfte att rensa Ångström från de 
käcka affischerna uppsatta för mässor och öppet hus. På 
dem står:

Vilken sorts ingenjör vill du bli? 
Följ QR-koden och gör vårt test! 

Jag tror inte att affischerna hade irriterat oss om de varit 
uppsatta av sektionerna, eller ens kåren, men de var 
uppsatta av universitetet.

Pappa Universitetet har vänt sina naturvetare ryggen. 
Ingen frågar vilken sorts naturvetare du vill bli.

Med en känsla av övergivenhet vänder vi oss mot kåren. 
UTN ska rymma oss alla, men är det ett problem att Up-
psala Teknolog och Naturvetarkår en gång var Uppsala 
Teknologkår som nådigt tog naturvetarna under sina 
vingar?

“Jag upplever att naturvetare i större grad tror att ingenjörerna har 
någonting emot dem medan ingenjörerna i många fall knappt ens har koll 

Naturvetare och ingenjörer
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Majoriteten av de som svarat att identiteten är mycket 
viktig för dem är nämligen naturvetare – sju naturvetare 
mot fyra ingenjörer – även om skillnaderna här måste 
sägas vara mindre.

Angående myten om studienivå
Enkäten pekar på att identiteten som naturvetar- eller 
ingenjörsstudent är viktig för många av kårens medlem-
mar. Och det är självklart att det är olika utbildningar, 
med olika examina i sikte, men det är någonting annat 
som gnager. 

Det finns något annat som ger upphov till känslan av 
okränkbar grupptillhörighet. Någon påstod i enkäten 
att ingenjörstiteln har en högre status på grund av den 
högre studienivån, men sanningen är att många kurser 
är samma på programmen, och de öronmärkta kurserna 
inriktade mot industrin på ingenjörsprogrammen ersätter 
ämnesspecifika fördjupningskurser på naturvetarpro-
grammen. 

Men mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, jag 
har ju själv sagt det motsatta: “Varför har ingenjörstiteln 
högre status när naturvetarprogrammen läser i princip 
samma ämnen men på en högre nivå?” Rimligen bör det 
ju redan här stå klart att ingen av oss har rätt. Vi kan inte 
jämföra nivåer på så olika utbildningar, och det är inte i 

den som känslan av avgrunden mellan våra två släkten 
ligger.

Att vara student
Kanske ligger problemet i själva uppdelningen. Att X är 
ingenjörer i första hand och mikro- biologer i andra. K är 
kanske kemister bland ingenjörer, men kommer alltid att 
bara vara ingenjörer bland kemister. En matematiker tar 
efter tre år ut en fil. kand, medan hens kursare, som råkar 
vara F-student, väntar två år till och kontrar med titeln 
Civilingenjör. 

UTN är inte en förening för yrkesaktiva ingenjörer eller 
fysiker – undantaget alumnnätverket – det är en förening 
för studenter. Och det är rimligt att vi hör till samma kår, 
till samma fakultet. De moderna civilingenjörsutbildning-
arna är tvärvetenskapliga till sin natur: en kemist i andra 
hand är fortfarande kemist till en del. Vi läser samma 
kurser och många av oss kommer att konkurrera om 
samma jobb.

Så vad sägs om att skjuta upp examen till examensda-
gen? Fokusera på det som enar oss – kåren, identiteten 
som student, matten – och gräva ner stridsyxorna! Gör 
det! Gräv ner yxan. Jag ska också gräva ner min yxa. 
Jag lovar. Om du gör det först .

Naturvetare och ingenjörer

20



At The Jubilee Ball
- A travel guide

Take a step out into the crisp March afternoon. Lift your skirt just slightly, because the 
ground is muddy and your dress is pale blue like the sky, but the fabric wrinkles eas-
ily. The ground has a right to be muddy, it should, really. After all, it is spring and it is 
the yard of a baroque castle. You lift your hand, check your hair. All of the pins are 

still in place. You adjust your shawl and link arms with your cavalier. Ready. 

You join the line at the entrance, eager to enter the castle. Beautiful people are pre-
paring to have their pictures taken. You have a hard time picturing any of these peo-
ple in colorful lab coats and overalls, drunk out of their minds in a club at Norrlands. 

Might as well be a different universe. Now, as their long tulle skirts and coat tails 
solemnly flicker in the wind, they look timeless. Ancient yet young, like the University 

itself.

In the grand hall, the tables are set, with too many forks. A small sweat breaks on 
your forehead. Do you know your forks? You glance at the people around you and 
see a couple of worried faces. They do not know their forks either. You are in good 

company. 

And the dinner, oh the dinner. The first course is already set up as you arrive at your 
seat, some kind of egg, but royal. Whatever that means. You hide a vicious smile be-
hind your hand as the guy in front of you sobs over the small portion sizes of the main 
course. Your beef is at least twice as big, but he has not noticed. And he is right to be 

sad, because the food is nice and you would not have said???? having seconds. 

As the dinner is finished, it is time to leave the hall. Coffee and drinks are served on 
the  balcony. From there, you can watch as the tables are removed from the floor. A 
chamber orchestra takes the stage. You watch them from the balcony above the hall, 
a glass of punsch elaborately nonchalant in your hand. Soon the waltzing will start. 
You snatch your cavalier away from his surely interesting conversation and position 
yourself on the dance floor. And the orchestra starts and you think it is Tchaikovsky, 
but this is really not your field of expertise. And you try to remember the steps that 
you were taught just two weeks ago, and you count out loud, thinking that it might 

help someone else. 123 123 123.

Stay as the DJ replaces the orchestra and the tempo increases. Feel the ancient pine 
floor boards yield to Avicii’s Levels, swaying with the mass of tailcoats and skirts. You 
wonder if Queen Kristina really would have condoned this. You decide that you don’t 

want to know. 

At half past two you stumble off the dance floor with sore feet, craving chicken nug-
gets. Will your adventure end in bed or at MAX?

Photo: ©liftarn / OpenClipart

Jubilee ball

Text: Alice Lissmatz
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Efter två års lång väntan är det äntligen dags för  
en forsränning utan restriktioner igen! De som 
ordnar detta spektakel går under namnet Forskå. 
Techna har varit i kontakt med deras ledningsgrupp 
för att ställa några frågor. 

Vilka är Forskå?
Hampus: Oj. Alltså det är ju 24 flammiga själar, och det 
är vi som anordnar en Valborgstradition, Forsränningen, 
och Forsfestivalen. Tillsammans med UTN, såklart som är 
arrangör.

Emmy: Nejmen, som Hampus säger: Vi är helt vanliga 
studenter som tycker om att engagera  oss och som vill 
skapa Valborg för hela Uppsala.

Vad är Forsränningen?
Rebecka: Det är ett stort event där studenter - eller vilka 
som helst egentligen – får bygga sina flottar och ränna 
nerför ån, och och däribland passera två vattenfall. Det 
är en Valborgstradition sedan 1975. –och svinkul.

Emmy: Men gud när du sa vattenfall tänkte jag mig som 
Niagarafallen…

Rebecka: Ja men precis, det är Fyrisåns två små konstg-
jorda vattenfall.

Rebecka: Man får vara kreativ och bygga sin flotte, 
och sen blir det ett stort spektakel som massa människor 
kommer att kolla på. 

Och hur taggade är ni på att ni kommer att få 
anordna den första pandemifria forsränningen på 
två år?

Baran: Så taggade! Vi är skittaggade såklart! När 
vi hoppade på så var vi inte säkra på att det ens var 
möjligt, men nu när det börjar se så ljust ut är vi så glada 
och tacksamma.

Hampus: Det känns ganska surrealistiskt.

Har ni planerat från första början att det skulle vara 
restriktionsfritt eller började ni med tankar på att 
det skulle vara pandemi under forsränningen?

Embla: Både och skulle jag säga. Vi har väl planerat 
mest för inga restriktioner, men haft tankar på hur vi 
skulle göra.

Emmy: Det är ju för att det skulle krävas mest jobb för 
att genomföra en på-plats-ränning, men vi hade alltid 
back-upp-planer från hur de anordnade det 2021 att 
falla tillbaka på. Men det var ju först när vi fick det stora 
beskedet när staden gick ut och sa “Vi ska fira Valborg” 
som vi bestämde att vi släpper det och hoppas på det 
bästa. Det finns ju alltid kvar i baktankarna, men det ser 
ju väldigt ljust ut.

Kommer ni behöva volontärer i år, och i såfall: hur 
söker man det?
Isa: Ja, vi behöver volontärer! Och det kommer att kom-
ma ut ett anmälningsformulär i vårt Facebookevent där 
man kan skriva i vilken typ av volontär man vill vara. 

FORSRÄNNINGEN
- Två års väntan är över

Foto: Forskå
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Det finns jättemånga olika: man kan vara volontär i 
aktivitetsområdet och hjälpa till med massa olika aktivi-
teter, eller så kan man vara målvolontär och hjälpa till 
i målområdet under ränningen. Så det finns lite för alla 
där.

Vad är Forsfestivalen?
Isa: Jaaaa! Forsfestivalen är en nio dagar lång festival 
som vi har på Ångströmslaboratoriets lilla gräsplätt, 
och invigning 20:e april och avslutning 28:e april. Och 
under de här dagarna kommer vi att ha massa aktivi-
teter på området som man kan komma och besöka om 
man vill. Till exempel badtunna kommer vi att ha! Det 
kommer bli superkul. Det finns mat, och det finns dryck, 
typ allt man vill ha av en festival. På kvällarna kommer vi 
att ha pub de allra flesta kvällarna, och efter puben så 
har vi släpp. Det kommer vara massa liveuppträdanden 
och så vidare.

Rebecka: Under den här festivalen så kan man också 
gå till den här byggplatsen och kolla på alla flottar som 
byggs!

Emmy: Majoriteten av uppträdandena kommer att vara 
under puben, men vi kommer ju att ha en del  släpp, 
bland annat med Dunderpatrullen. De skrev på avtal-
et idag, så nu kan vi säga det! Och vi kommer ha fler 
släpp än vanligt. Hur många släpp kommer vi ha?

Isa: Tre släpp.

Och detta kan vem som helst vara med på? Man 
behöver inte ha flotte för det?
Isa: Nej, det är bara att dyka upp! Ni får jättegärna 
dyka upp, vi vill ha så många som möjligt där!

Embla: Och sen har vi ju ankdagen också, men det kan-
ske inte är så relevant för studenter. 

Isa: Ja, Ankdagen är en dag för barnfamiljer och barnen 
i Uppsala. Då roddar vi om lite i aktivitetsområdet och 
det kommer hit massa aktiviteter som bara är där under 
Ankdagen. Exempel från tidigare år är ponnyridning och 
ansiktsmålning. Vi säljer lite mat, enklare för barnfamiljer, 
typ korv. Och allt överskott vi tjänar på den här dagen 
skänker vi till Akademiska Sjukhusets barnfond. Så alla 
kan vara med på ett litet hörn på Valborg!

Om man verkligen vill få en glimt av Forsränningen 
på Valborg, har ni några tips? Var får man bäst 
“first hand experience” av ränningen?
Hampus: Fallen.

Rebecka: Ja, det är häftigast vid fallen, och vill man se 
dem så ska man vara där tidigt, för det brukar sätta sig 
folk vid ån väldigt tidigt.

Forsränningen
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När börjar Forsränningen?
Rebecka: Startskottet går klockan 10, då börjar första 
flotten ränna från Ebbaspången.

Embla: Det tar nog kanske en halvtimme för en flotte att 
åka från start till mål.

Emmy: Som Rebecka säger så ska man stå vid fallen. 
Kvarnfallet är den mest händelserika, det är det som är 
den första. Där finns det en jättefin brygga man kan stå 
vid, med massa platser runt om. Men vill man ha en bra 
plats så ska man vara där tidigt, vi snackar 7 på mor-
gonen.

Hur många brukar man förvänta sig stå och titta?
Baran: 70 000 har jag hört.

Emmy: Det är väldigt flytande.

Embla: Det pågår ju i två och en halv timme och de flesta 
är inte där hela tiden.

Rebecka: Jag har också hört att det är internationella 
resenärer och folk från andra städer som planerar resor hit. 

Emmy: Och polisen har sagt att det här kan bli det största 
Valborg någonsin. Så det lär nog vara ett högt tryck!

Och sen har jag två frågor som är mer mina egna 
observationer, jag är funderat på vissa grejer. Jag 
har alltid undrat varför ni har eldflammor på era 
byxor, är det någonting ni får säga? Vet ni?
Emmy: Vi vet, men det är någonting som tillhör Forskås 
historia, som är hemligstämplad. 
Endast Forskåiter vet och endast Forskåiter får veta. Så 
sök Forskå! Men kort och gott så är vi kårens eldigaste 
kommitté!

Och vad är grejen med ankorna?
Emmy: Det var en väldigt gammal tradition i Forskå 
med Forsränningen. Fram till 2014 så var Ankdagen ett 
stort evenemang där man kastade ner gummiankor ner 
i Fyrisån som sen fick åka hela den väg som flottarna 
skulle ränna. Ankracet kallades det för. Där sålde man 
ungefär 2000 gummiankor varje år, och även då gick 
pengarna oavkortat till Akademiska Sjukhusets barnfond. 
Och sen plockade man upp alla ankorna, men det blev 
väldigt mycket jobb och många ankor blev kvar på vä-
gen, vilket ju inte är så miljövänligt, så man slutade med 
det. Sen blev Ankdagen den stora festivaldagen den är 
idag på Ångström. 

Hampus: Alla ankor hade ett tal under sig.

Emmy: Ja, alla ankor vi har. Vi har massamassa ankor 
och de är numrerade för att de är gamla ankor som åkt 
Ankracet. Sen är de målade av barnen, som har fått en 
chans att pimpa dem. 

Embla: Jag tänker att det kan vara lite kopplat till FUTF. 
FUTF:s logga är ju en tupp, och det var de som anord-
nade Forsränningen innan UTN fanns, och de är ju gula 
och så. Det kan vara så, men det vet jag inte!

Det var alla frågor jag hade! Är det någonting ni 
känner att folk borde veta?
Emmy: Kanske vårt miljöarbete.

Baran: Senaste åren har Forsränningen jobbat väldigt 
mycket med hållbarheten, och att visa det utåt mot all-
mänheten.

 Vi har tidigare haft miljömärkningen “Håll Sverige rent” 
och nu strävar efter en ny hållbarhetsmärkning. 
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Emmy: Vi kan säga att vi är i processen av att få en 
hållbarhetsmärkning av Greentime. Jobbar aktivt as we 
speak.

Och när man snackar man hållbarhet då är det 
främst flottarna, antar jag?
Baran: Några hållbarhetsgrejer vi gör: vi har nät längs 
ån som fångar upp frigolitbitar från flottar som kan slås 
av om man kraschar. Och flottarna som klarar sig det 
här året sparar vi till nästa år. Sen är också sopsorter-
ing på festivalen och under forsränningen en viktig grej. 
Det här året kommer vi också att ha en större andel 
vegetariska alternativ på menyn.

Emmy: Vi försöker också jobba mycket med lokala 
producenter: att hitta folk i närheten och närproduc-
erade grejer och ekologiskt så långt det går. Sen är det 
ju miljömässig hållbarhet, men också social hållbarhet 
och ekonomisk. Nu har vi ju de här miljöbottnarna: så 
om man är smart och vill slippa den tråkiga delen av 
ett flottbygge så kan man använda en miljöbotten. Då 
är grunden redan klar och man kan fokusera mer på 
väggarna. Och sen försöker vi återanvända så mycket 
material som möjligt. Vi sparar cellplast som blir kvar, 
och årorna har återanvänts under åren. Till exempel är 
majoriteten av all färg som flottarna målas med felblan-
dad färg som har blivit över från företag. Så vi försöker 
att lösa allt så smart som möjligt.

Embla: Vi försöker köpa lite dyrare cellplast som ska 
ha bättre kvalitet och inte gå sönder lite lätt. Och det är 
ju lite halvt ekonomiskt, för det innebär att vi kan spara 

fler miljöbottnar, och så blir det mindre smul som är svårt 
att städa upp.

Emmy: Man brukar säga att ån är renare efter Forsrännin-
gen än före! Haha! 

Har ni några nyheter för iår?
Hampus: Vi har ökat flottantalet, det är väl den mest 
gedigna nyheten.

Hur många fler flottar handlar det om?
Hampus: Nu är det 130 istället för 120.

Emmy: I år blir det längre festival, fler släpp och fler 
flottar!

Och om man vill hålla sig uppdaterad, var ska man 
kolla då?
Hampus: Sociala medier (@forsranningen), hemsidan 
(forsranningen.utn.se), affischer som kommer att finnas 
uppe under och innan festivalen. Ni kommer att ha väldigt 
svårt att undvika att festivalen och Forsränningen kommer 
att ske!

Forsränningen
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RIZ BI BAZALIA - SWEET PEAS AND RICE 

INGREDIENTS
Main dish:
Neutral oil
Basmati rice
Vegetable bouillon cubes
Salt 
Sweet peas 
Finely chopped carrots (optional)
Minced meat or soy-based alternative
Seven spices - buy in store (“Sju kryddor” in 
Swedish) or mix your own: 
1 part cardamom 
1 part white pepper
6 parts black pepper
1 part nutmeg (optional)
2 parts cinnamon
2 parts ginger powder
2 parts cloves
Butter (optional)
Almonds or pine nuts 

PREPERATION:
Begin by washing the basmati rice carefully. 
(Soak the rice if it says so on the packaging.) 
Measure up as much as you would like (for ex-
ample 4 dl) and put a kettle of water on.
Then heat some neutral oil and sauté the peas 
and carrots lightly. Add the rice and stir. Add 
bouillon cube and salt (for 4 dl rice add one 
bouillon cube and half a teaspoon salt). Pour the 
boiling water from the kettle over the rice until it is 
completely submerged and there is a 1 cm layer 
of water covering it. Bring to a boil and then let 
simmer with the lid on for about 12-15 minutes. 
Meanwhile, fry the minced meat/soy-based al-
ternative and season with seven spices.
To garnish - brown some almonds or pine nuts in 
butter or oil.  
Finally, for the yoghurt, shred the cucumber and 
squeeze out the water. Press the garlic and mix 
all the ingredients together. Taste and adjust with 
salt. 

Recepie

This recipe is quick-to-make, filling and versatile. Have it for dinner and bring it in your lunch box. If you’re feel-
ing extra festive - take the leftovers, wrap in puff pastry and cook in the oven the next day!

Yogurt:
Neutral, sour yogurt (or soy-based alter-
native)
Cucumber
Garlic
Dried mint
Salt
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TÄVLA OCH VINN BIOBILJETTER!
Skicka in ditt svar till korsord.techna@gmail.com 

senast den 1/5

Foto: Emma Bäck
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Sök TechnasSök Technas
RedaktionRedaktionGillar du att skapa och

vara kreativ? Skicka mail till

techna@utn.se

POSTTIDNING B
Techna
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Uthgård, 752 37 UPPSALA


