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

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

T

Hmm, det här är min sista redaktörspalt och tur är väl det
för just nu står det ganska still i mitt huvud.

D

KAN I och för sig
bero på att jag just
suttit och skrivit ihop
en labbrapport och har väl drabbats av det som i dagligt tal
brukar kallas labbkoma. Ni vet
hur det är, det börjar när man
sätter sig framför skrämen och
öppnar upp ett nytt dokument.
Tomt. Jättetomt. Vad ska skri
vas? Vad har jag gjort? Syfte?
det
Fa nns
verkligen
någ o t s y f t e
med labben?
Ingen aning.
Nåja, jag kan
a l l t id
väl
sva m l a lite
tänker man
och b ö r j a r
skriva något i
stil med "Syf
tet med denna
u p p g ift ä r
att...".
Sedan brukar det faktist gå bra ett tag.
Man gnisslar lite med tänderna,
infogar lite bilder och kanske en
ny liten ekvation och brukar för
det mesta lyckas ljuga ihop iaf
det mesta av rapporten. Sedan
stiger man in i fas tre av labb
koman. Kreativitetet tar liksom
slut. Man börjar stirra framför

sig igen fast med lite mer
manisk blick än i fas ett. Det
kryper i kroppen, det blir svårt
att sitta still, man vill gnissla
tänder och skrika högt. Det
känns som varenda syremolekyl
i datasalen har försvunnit och
man dunkar desperat huvudet i
tangentbordet och kvider "jag
vill inte vaaara häääär...".
Vi har nu kommit till ett
vägskäl i labb
koman, antingen
tar man sig sam
man,biter ihop,
köper en cola och
skriver klart det
sista eller så ger
man upp. Man
kollar in schemat
och konstaterar
att labben faktist
inte ska in förrän
i morgon klockan
ett så man kan ju
faktist skriva
klart den mellan
föreläsningarna i morgon bitti.
Lugn efter sitt beslut packar
man således ihop och åker hem,
eller som i mitt fall, sätter sig
och skriver en red-spalt. Så ha
förlåtelse för allt det här svam
let, jag är ganska trött.
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Framsida
"Emissionens Baksida"Björn Bertilsson
Baksida
"god jul"·

t måste vara bild på mig
på redsidan?lnnehåll

Hur lämnar man
in manus?

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

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

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

Emissionen
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Slutet är nära
Tänka sig att jag nu varit ordförande i ett helt år.
Tiden går snabbt när man har roligt. Och kan man tänka
sig att det här blir mitt sista Ordjord.

E

kom
mer nu att pensionera
sig från styrelsearbete
efter tre år i elektrosektionens
styrelse. Att sitta i sektionens
styrelse har varit en upplevelse
som jag absolut inte skulle velat
vara utan. Jag har haft väldigt
roligt.
DER ORDFÖRAN D E

'Eftersom vi

Jenny 'Wancfe[�-97
och

Magnus Schiö[cf �-95

Funqgasque

För att visa vår tacksamhet för
de underbara människor som
gjort allt för sektionen under
hösten, ordnade styret med en

Angående
omorganisation

6estämt ossför att gifta oss tänl(te vi
meddefa att detta sfy,r i :fresta Xyrl(a
(i Vpp[ands 'Väs6y) wrdagen den 29
Januari lefocl(an 14.30. 'l\[j som vi[[ är
a[[defesjättevä[l(pmna att tittaför6i
kJlr/(an.

På december-SM beslutades att
den nya styrelseformen skulle
utvärderas. Om du känner att du
har någon åsikt om hur det har
fungerat eller om du vill vara
med och utvärdera är du väl
kommen att kontakta mig.

Ny styrelse

Puss å kram!
Jenny och :Magnus

funqgasque. Denna gick av sta
peln den 29 november och gick i
sportens tecken. På grund av lite
dåliga omständigheter blev del
tagarantalet ganska lågt, men
landade på cirka 26 personer. De
som var där verkade ha en
trevlig kväll i alla fall. Tack än en
gång alla funktionärer, även ni
som inte var där. Ni har gjort ett
rejält bra jobb.
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Engagemang

En av mina käpphästar under
året har varit just engagemang i
sektionen. Därför var det extra
roligt att se en positiv förändring
på december-SM, som hölls den
4:e december. Det var väldigt
många som kom dit och gjorde
sin stämma hörd. Det var även
många som gick ett steg till och
kandiderade till någon funktio
närspost inom sektionen. Det
var väldigt roligt att se många
intresserade där, särskilt så
många intresserade från ettan.

På detta sektionsmöte valdes
även en ny styrelse. Efter två
generationer wermlänningar har
makten tillslut fått släppas
vidare till en gotlänning. Efter
årskiftet tar alltså Gustaf Wester
lund över ordförandeskapet
efter mig, och kommer att styra
upp sektionen under 2002. Jag
hoppas att ni ger den nya
styrelsen samma fina stöd som
ni gett oss.
Tack för allt.

Eder Ordförande,
Tabbe
som återgår till att vara
e96_tab@e.kth.se
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Vad tiden går fort!

��------

Det känns som om jag tillträdde som SNO alldeles nyligen och nu är
det dags att lämna över stafettpinnen till en ny generation ESN-are

I

stund (decem
ber-SM har inte ägt
rum än) ser det ut som
Dan Skogström, nuvarande
vSNO tar över. Personligen hop
pas jag det blir så eftersom Dan
är väl insatt i ESNs verksamhet
och brinner för studiefrågor.
Vad har hänt under min tid
som SNO?
KRIVANDE

Nya elektro

Ingen kan ha undgått att elektro
utbildningen ser helt annor
lunda ut för de som börjat
hösten 2000 och senare. Utan att
gå in i detalj på förändringarna
anser jag att det nya upplägget
är klart bättre än det tidigare.
Numera kan man skönja en röd
tråd genom utbildningen och
kurserna kommer på ett helt
annat sätt in i sitt sammanhang.
Basblocket är sedan länge
spikat men under det senaste
året har det filats på detaljerna
för kurserna efter basblocket
(inriktningarna). I grunden kan
man välja någon av fem inrikt
ningar: Systemteknik, trådlös
kommunikation,
elektronik,
elektroteknik eller medicinsk
elektroteknik. På våren i årskurs
3 är det tänkt att man skall läsa
några "baskurser" inom sin
inriktning (10-15p) och därefter
cirka 25p fördjupningskurser.
Resten blir valfria kurser.
Under det gångna året har det
på programnivå framförallt job
bats med utformningen av dessa
baskurser. En baskurs skall helst
"tillhöra" flera inriktningar (för
att få valmöjligheter mellan flera
inriktningar) samtidigt som den
ändå skall vara relevant för en
specifik inriktning. En bred men
samtidigt smal kurs, en ekvation
som är lite knepig att få ihop,
men det börjar ta sig!

3-5-8

På lite högre nivå har det på
sistone talats mycket om att
införa ett 3-5-8-system på KTH.
Med 3-5-8 menas att man delar
upp ingenjörsutbildningen i 3
steg: Efter 3 års utbildning får
man en slags "mellanexamen"
(som skall skilja sig från högsko
leingenjörsexamen) och efter 5
år får man en civilingenjörsexa
men. Den ambitiöse kan sedan
bygga på sin civilingenjörsexa
men med ytterligare 3 års stu
dier. Detta är en anpassning till
internationell praxis. Men detta
kommer också att innebära att
civilingenjörsutbildningen på
sikt förlängs med ett halvår,
något som jag är positiv till men
som kräver en förändring av
nuvarande CSN-regler. Och
sedan kan man fråga sig vad
detta extra halvår skulle inne
hålla.
I samma veva pratas det om
att vissa utbildningar på KTH
skall ha gemensamma kurser de
första åren och att man först
därefter väljer vilken "linje" man
skall gå. T.ex. skulle man in
framtiden söka in till en DEF
utbildning och först efter 2 års
gemensamma basblocksstudier
skulle man välja huruvida man
vill gå D, E eller F.
Personligen anser jag att en
sådan struktur motarbetar det
som man eftersträvar med "nya"
elektro, d.v.s. att ha en röd tråd
genom hela utbildningen. Ett
DEF-gemensamt basblock skulle
innebära en återgång till det
tidigare systemet med "tunga"
baskurser de första åren som
inte har särskilt mycket med
elektroteknik att göra.

En eloge till

Innan jag lämnar scenen
måste jag nämna några
personer som förtjänar en
rejäl eloge:
- Mats Boij, nybliven
studierektor på matema
tik. Helt plötsligt har
matematikavdelningen
på matematikinstitutio
nen fått en studierektor
som lyssnar på vad vi säger och
dessutom anstränger sig för att
förbättra undervisningen.
- Stefan Östlund, programan
svarig E. Stefan är en av få som
verkligen lyssnar på vad vi säger
och som helhjärtat ägnar sig åt
att ordna en så bra utbildning
som möjligt för oss.
- Dan Skogström, vSNO. Dan
har bidragit med mycket ideer
och har dessutom lagt ned
mycket tid på ESN-arbete. Vad
skulle vi ha gjort utan honom?
- Henrik Ahlander, webmas
ter. Kolla www.e.kth.se/esn ! Visst
är hemsidan fin? Och visst är det
smidigt med kursutvärderingar
på nätet? Tacka Henrik för det!

Tack

Men det finns givetvis andra jag
vill tacka! Exempelvis Gustaf,
Hengameh, Azadeh, Andreas,
Rikard, Fredrik, Patrik, Magnus,
Tommy, John, Uffe, Victoria och
alla andra som fått ESN att
fungera! Liksom kanslipersona
len, däribland Helene, Carin och
Liselotte.
Nu har jag säkert glömt
någon, så om du känner sig
glömd så tackar jag dig också!

Tack och hej!
Adam Malmcrona, avgående
studienämndsordförande.
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Kruthornsmarschen
Plötsligt var vi där, Södertälje! Vad gör tre teknologer i Södertälje
klockan fem en lördag kan man lätt fråga sig? Jo, hur omöjligt det
än kan te sig så var vi där för att vara med i en
marschtävling som heter Kruthornsmarschen.

T

uppdelad
i två klasser, seniorklas
sen och "Roover", vi
tävlade i Roover.
Det började med att Joel,
nybliven teknolog, frågade om
vi ville följa med och då Uffe
sade ja kunde inte jag vara
sämre, det är lite "jag gör det om
du gör det".
ÄVLINGEN ÄR

Marsch

Kruthornsmarschen
är en scouttäv
ling med sta
tioner längs
vägen. T äv
lingen går ut
på att samla
poäng. Den
som har mest
poäng när alla
gått i mål vinner,
åtminstone den officiella tävlingen. Den
inofficiella tävlingen
går ut på vem som först
kommer i mål. Det är den mest
prestigefyllda tävlingen av dem
alla, då det är ära och ryktbarhet
man tävlar om och inte några
materiella ting.
När man startar får man en
karta med första stationen
utmärkt, sedan gäller det att ta
sig dit till fots. Jag var utsedd till
navigationsansvarig (jag skriver
så att Uffe förstår, han är ju
flottist). Det var nog inte så att
jag var bäst på orientering, det
var mer att det inte var någon
annan som ville gå vilse och ta
alla dryga kommentarer resten
av tävlingen från de andra.
Vi fick ut kartorna och jag
hade ganska stora problem med
att hitta var vi var på kartan,. Vi
var precis vid ett hörn så det var
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inte helt lätt att se. Vi chansade,
vi visste att vi skulle över på
andra sidan järnvägsspåret, så vi
började gå. Plötsligt hittade jag
en väg som någorlunda stämde
överens med verkligheten och
yttrade övertygat: "nu vet jag var
vi är". Bara för att tre sekunder
senare stöta på en annan patrull
som berättade att det var en
dålig väg och att vi var
tvungna att vända. I
förbifarten berättade
de också att vi
tittade på fel
karta, och
sedan visade
de mig på en
annan karta
var vi var
någonstans.
Detta var den
enda riktiga inci
denten i orienterandet
under tävlingens

Stationer

briljerade
med en tre
dubbel spe
gatknop, att
Uffe hade lyckats skaka fram en
Haglöfryggsäck som var
lika gammal som hans farfar
eller för att domarna var impo
nerade av att Uffe och Joel hade
enhetlig klädsel skall dock vara
osagt.
Nästa kontroll var A-bro
bygge. A-bron är en vippbro och
man skulle på tid bygga en A
bro och ta sig över en å. Efter en
kort undersökning kom vi fram
till att den var alldeles för bred
för att någon skulle lyckas vippa
sig över torr, så vi gjorde det
enda rätta och strippade.
Kontrollen gick över förvän
tan trots borttappad funktionär,
3 sekunder skilde det till högsta
poäng. Om vems fel det var
tvistar de lärde.
Under kvällen och natten
avbetades även nattorientering

Första stationen var knopar. Jag
kan absolut inte några knutar, i
alla fall inte vid namn. Tur att
Uffe och Joel är
knopfantaster.
Stationen
Uffe hade lyckats skaka fram
gick ut på att
I
man fick ett
! en Haglöfryggsäck som var lika
papper med 20
gammal som hans farfar
'
stycken kno_,�
n a m n - ---.,-·-·---------------------·
par
givna. Man
fick även u t tio stycken snören och hinderbana med ganska
att slå knoparna på. Hälften av goda resultat. Trots varning för
knoparna var värda 5 poäng och regn utvecklades nattmarschen
till en stillsam upplevelse fylld
andra hälften var värda 10.
Genom att slå de knopar vi av tystnad, fullmåne, avsaknad
kunde, dock bara en per rep, så av vind och en svag dimma.
Jag kom plötsligt ihåg hur jag
lyckade vi kamma hem 70 poäng
av 100 möjliga. Om detta var för uppskattade marschträningarna

-1
--,------·
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under värnplikten. Om det var
för att det inte fanns något argt
befäl som skrek på en under
dessa stillsamma kvällar eller
om det är känslan av stillhet
skall jag inte närmare gå in på.

-!
1

mackor helt enkelt. Om det
berodde på att Joels flickvän
anslöt på kvällen och att hon
kom från ett kalas med trerätters
middag förblir osagt.

Som sanna teknologer bestämde vi att vi
skulle sjunga sång nummer 94 "Vad ger dig
din SISU" om vi stötte på någon dito.
Det enda jag vet är att
nattimmarna v a r ganska
rofyllda, det var som att färdas
in i en tavla, naturen drog ej en
min och avsaknaden av vind var
märkbar. Vi valde i ganska hög
grad egna vägar, så de enda
ställena där vi träffade på andra
patruller var vid kontrollerna.

Vindskydd

Efter det var det dags att
spendera natten i vindskydd på
Ing l :s område utanför Söder
tälje. I instruktionerna till mar
schen stod det att man skulle se
upp för bandvagnar som övade
på området (SISU-vagnar), då
utlandstyrkan utbildas där.
S o m s anna t e k n o l o g e r
bestämde vi att vi skulle sjunga
sång nummer 94 "Vad ger dig
din SISU" om vi stötte på någon,
men till vår besvikelse hade alla
SISU-vagnar gått och gömt sig.
Det som kan sägas om rastplat
sen var att det rådde kaos
överallt. En del tyckte att det var
bättre att äta mackor på kvällen
och makaroner och korv till
lunch dagen efter istället för att
äta makaroner på kvällen och
pizza dagen efter, så det blev

Ekorrar!

\
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Det kan även sägas att de flesta
scouter är vettiga människor. Ett
par har lite dålig framförhåll
ning, en del packar grejer och
mat för en natt som om de skulle
vara ute i en vecka och några få
är ganska egna. Vi såg alla sorter
vid nattplatsen.
Det bör även nämnas att det
även finns ekorrar i Södertälje,
och de var precis lika elaka och
onda som ekorrarna i engelska
parken bakom Fl. Om du inte
tror mig så pröva att tillbringa
natten där i hängmatta så skall
du få se att de kastar saker på
dig.

tempo lyckades vi först av alla
nå sista stationen som låg uppe
på Torekällberget och genom det
ta hem den informella tävlingen.
Det kändes skönt att få
komma ut och röra på sig igen.
Det är nog bra att blanda all teori
från teknis med lite gammal
hederlig praktik ibland, för då
får man lite mer perspektiv på
tillvaron och det känns skönt att
livet inte bara är integraler över
buktiga ytor.
Hur det sedan gick i den
officiella tävlingen är mindre
viktigt, även om vi slutade
femma totalt. Det viktiga där var
att vi slog de andra lagen som
innehöll teknisstuderande.
Totalt tyckte jag att det gick
ganska bra för oss, trots att det
inte kom något sjukvårdsmo
ment (Joels flickvän pluggar 10:e
terminen på Kl) eller någon av
mina favoritgrenar. När man
tänker efter så är det ju lite
konstigt att inte eldöverfall,
växelvis framryckning eller
minering ingår i scouttävlingar.
Nåväl, nästa gång kanske ...

Micke

Sista dagen

Med hjälp av hängivet försvars
arbete lyckades vi med nöd och
näppe överleva natten. Då vi
lyckats pinna på ganska bra
under första dagen fick vi ett
ganska sent startnummer. Detta
för att alla skulle gå i mål något
så när samtidigt.
Under dagen avverkades eld
stationen, vattenpumpning, liv
linekastning och till slut att
skjuta sönder mariekex med
slangbella. Genom ett högt
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'l(a(figraftpennor
Konsten att skriva vackert är på utdöende. En generation som
drabbats av misslyckade skrivstilsreformer tog emot datortypsnittens
välsignelse med öppna armar. Datorn skriver helt enkelt snyggare.
på
är att alla dagens fram
gångsrika datortypsnitt är
baserade på text som är
skriven för hand, ofta för flera
hundra år sedan.
AD M A N S KA T ÄNKA

•

Gör din egen
vasspenna
1

Skär av i
liten
vinkel
mot vassröret.

2

Gör ett run
dat snitt för
att få en smal
spets.

3

Skär av spet
sen.

4

Skala
av
ovansidan och
gör ett snitt i
mitten
på
spetsen längs
med röret.

En fjäderpenna
kan göras på unge
fär samma sätt.

Kalligrafi kan man numera
göra medelst filtpenna, men de
torkar ut väldigt fort och har
dessutom inte mycket till känsla
att erbjuda.

Vass- och tjäderpennor

Om man tuggar lite på en kvist
får man en utmärkt pensel.
Nästa steg i utvecklingen är att
göra en penna av ett vassrör eller
en vingpenna från en stor fågel
(inte pingvin). Utmärkta pennor
kan fås från de otäcka kanada
gässen (branta canadensis), men
tänk på att högvakten kan bli
nervös om du springer omkring
med hagelbössa i Drottning
holmsparken. Jakt på kanadagås
är för övrigt inte tillåten i
Stockholms län.
Fjäderpennan är tack vare sin
mjukhet fortfarande oöverträf
fad när det gäller att göra fina
linjer.

----·------,------=----...........__..,______

Stålpennor

Om man nu är för lat eller för
blödig för att fixa fågelfjädrar så
kan man köpa ritstift av stål för
en billig penning (den svenska
kronan är ju ganska billig
numera) i närmaste butik som
säljer konstnärsmateriel.
Stålstiften passar i standardi
serade skaft och finns i en uppsjö
av olika modeller avsedda för
olika stilar eller för att användas
till teckning. I likhet med fjäder
pennan har stålpennan en skåra
som bläcket kan rinna genom.
Stiftet har också en liten behål
lare som kan hålla en droppe
bläck tack vare ytspänningen.
Behållaren fylls när man doppar
pennan i bläckhornet.
En bekväm variant är reservoar
pennan med en bläckbehållare
inne i skaftet.

Fredrik
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Iterativ språkforskning

J

en konventionell
(Tyska ordboken,
Nordstedts 199 1 ) efter
vägguttag på tyska. I ordboken
stod det Steckdose. Jag testade
om det skulle bli resultatet i
översättningsprogrammet
Babelfish på AltaVista (http:!/
w orld.altavista.com/tr), om man
översatte från engelskans wall
socket (Lilla engelska orboken,
Esselte studium, 1989). Följande
blev resultatet:
Wall socket blev Wandein
fafiung på tyska som blev wall
verge på engelska som blev
Wandkante på tyska som blev
AG
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wall edge på engelska som blev
Wandrand på tyska som blev
edge of wall på engelska som
blev Rand der Wand på tyska
som blev edge of the wall på
engelska som blev Rand der
Wand på tyska som blev edge of
the wall på engelska.
Hmmmm ... om vi börjar med
det tyska ordet Steckdose istäl
let.
Det som heter Steckdose på
tyska heter plug socket på
engelska och plug socket heter
Steckereinfafiung på tyska som
heter plug verge på engelska som
heter Steckerkante på tyska som

heter plug edge på engelska som
heter Steckerrand på tyska som
heter edge of plug på engelska
som heter Rand des Steckers på
tyska som heter edge of the plug
på engelska som heter Rand des
Steckers på tyska.
Jag har således bevisat med
Newton-Raphson att vägguttag
heter edge of the wall på
engelska och Rand des Steckers
på tyska.

Per de Finition
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Samla tankar
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Att samla tankar är något man kan ägna sin tid åt. Man kan samla på
kloka tankar, snälla tankar, egna tankar, baktankar, filosofiska tankar,
andras tankar, omtankar, jordnära tankar, eftertankar . . .

H

hur
dumt vi människor
kan uttrycka oss
ibland? Vi kan tänka så rätt och
mena så väl men det kan ändå
bli konstigt när tankar blir till
ord.
Ett stort fling- och frukostfö
retag hade i dagarna tänkt
lansera Ludmila-miislin. Till
verkningen var redan igång men
tanken att lansera miislin kanske
inte var den bästa när det visade
sig att Ludmila brukade äta
annat än just miisli. På paketen
hade de skrivit "Ludmila-miisli
- det finns snabbare vägar till
framgång". Ett faktum som före
taget generat försökt tysta ner.
De ville så väl men det blev ju så
fel.
*
AR DU TÄNKT PÅ

I juletid händer det att man hör
orden "Det är ju i alla fall tanken
som räknas". Men är det verkli
gen så? Egentligen är det väl att
man visar tanken som räknas.
En tanke är inte så mycket värd
innan man delar med sig av den.
Hur hade världen sett ut idag
om inte Einstein delat med sig
av sina relativitetsteorier till oss
andra? Eller hur hade sagan
slutat om Robin Hood inte visat
sina tankar och känslor, hade
han då fått sin Marion till slut?
Och hur glad hade Hoppsan
egentligen blivit? Men vi får
heller inte glömma tjuren Ferdi
nand som tillbringade större
delen av sitt liv med att själv
sitta och fundera under sin
korkek och lukta på blommorna.
Han var ju, som vi alla vet, såå
lycklig.
*
För visst kan det vara bra att
dela med sig av sina tankar men
man behöver inte alltid ha alltför
bråttom med det. Det kan bli

konstigt när tankar ska omvand
las till ord. Det gäller inte bara
när man ska sälja frukostflingor.
Vi har väl alla någon gång sagt
vad vi tänkt utan att ha tänkt på
själva formuleringen och utan
att ha haft en tanke på vad det vi
just sagt väckt för tankar hos den
vi sagt det till. Det är lätt att såra
andra utan att mena det om man
tänker en tanke högt innan man
först formulerat den för sig själv.

"Säll är den som har till
rättesnöre att man bör nog tänka
efter före " skrev Tage Danielsson
en gång för länge sedan. Han var
en klok man som gärna delade
med sig av sina tankar kring
både det ena och det andra. Flera
av dessa tankar samlade han.
Det blev till slut så många att
han kunde ge ut en bok som
hette Tage Danielssons Samlade
Tankar från Roten. En tänkvärd
bok.
*
Om vi antar att vi ungefär är sex
miljarder människor på den här
planeten och att varje människa
tänker åtminstone fem riktigt
bra tankar varje dag så blir det
ganska mycket. Många tankar
blir det. Hur många tankar blir
det? Har du räknat ut det? Nej,
tänkte inte på det ...
En annan sak som många
tänker på är figuren. Vill du ha
en glass? Nej, tack jag måste
tänka på figuren. Ska du gå på
spinning idag igen? Tja, du vet,
man måste ju tänka på figuren.
Är figuren så mycket att tänka
på och varför detta måste? Och
vilken figur är det man tänker på
egentligen?
*
Tänk på varandra och andra så
här i juletid. Tänk positivt. Glöm
inte bort att visa vad du tänker.

"Maybe I think toa much for my
ow n good. Same people say so.
Other people say no. The fact is you
don 't think as much as you could "
sjöng Paul Simon en gång för
många år sedan. Någon tanke
hade han säkert bakom det.
Människor har det ibland. Bak
tankar. Man vill få något sagt
med det man säger eller skriver,
vill berätta för någon annan.
Men det behöver inte vara så.
Det är inte alltid man har några
baktankar. Kallprat utan någon
som helst baktanke kan ibland
vara ett utmärkt sätt att fördriva
lite tid, fylla ut ett tomrum, lätta
upp en tryckt stämning eller
bara ett sätt att koppla av från
andra tunga tankar som kan
vara jobbiga att tänka.
*
Så vad har jag då haft för
baktanke med den här
texten, kanske du börjar
undra vid det här laget. Har
jag överhuvudtaget haft någon
baktanke ? Ärligt talat så har jag
ingen aning. Seinfeld brukar av
upphovsmakarna ibland kallas
för en tv-serie om ingenting. På
samma sätt kanske man kan se
det här som en krönika om
ingenting. Men om du tänker
efter, hur många krönikor
handlar egentligen om någon
ting? I dagens mediasamhälle är
det många som vill och får
komma till tals. Det är inte
lika många som har något
vettigt att säga.

*

Så här sitter jag. Skriver om
ingenting och allting på en gång
och hoppas att någon ska läsa
det. Men vadå? Det är väl ändå
tanken som räknas. Typ.
Text: Daniel
Foto: Anders H
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LussePRt
Innan tentaångest och julklappsstress är detta ett utmärkt
tillfälle att få lite julstämning. Vi var många som tog tillfället
tillvara att få fira lite jul i förväg.

T

kyla och
snö närmar sig julen i
rasnade fart. Doften av
glögg och pepparkakor sprider
sig ut över Osquars backe. Inne i
Tolvan samlas fler och fler
festglada, mestadels overall
klädda teknologer. I taket och på
väggarna är det pyntat med
girlanger, glitter och julgransku
lor. Äntligen är det dags för årets
LussePRc. Detta avbrott i studi
erna.
RO T S B RI S T P Å

Pepparkakshus?

På LussePRc har det varit tradi
tion med pepparkakstävling, så
även i år. I år hade flera bidrag
kommit in. Tolvan fullt inredd
med biljardbord, tanqbar, flipper
och övriga inventarier. Ett litet
pepparkakshus. Ett STORT
pepparkakshus. Slutligen även
Emissionens vinnande bidrag,
en Hasselbladskamera helt
utförd i pepparkaka och smält
socker. Jag ser fram emot att se
flera roliga och innovativa
bidrag nästa år.

Ii
Ii
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Få gyckel

Närmare hundra festglada var vi
som satte oss till bords. Det
efterlängtade julbordet var fram
dukat och alla lät sig väl smaka.
Kvällens frequensnormaler,
Tom-Andrew och Rickard, ledde
sången. Gamla favoriter blanda
des med nytt stoff från SBK.
Några gyckel framfördes
också under sittningen. Uffe,
Sebastian och Jonas framförde
en sång om Eike. Några datalo
ger tittade förbi och i deras
gyckel framgick hur datalogens
vardag ser ut. Vi fick även prov
på en Västeråssång.
När ingen orkade få ner
någon mer julmat bröts taffeln.

Dans kring granen

Vi dansade utför Osquars backe
till en lämplig gran där vi kunde
dansa lite traditionella juldanser.
Detta följdes av julklappsutdel
ning.
Paketen öppnades och avslö
jades innehålla allt från stearin-

ljus, muggar och pepparkakor
till teatersmink och kinderägg.
Väl inne i Tolvan igen fortsatte
kvällen som vanligt på dansgol
vet och kring borden vid baren.
Kvällen var ännu bara ung och
långt inpå natten lyste Tolvan
upp i vinterkylan och mörkret.
Denna kväll som skulle kunna
kallas för sektionens julafton
hade lyckats hålla tentastressen
borta. Åtminstone för en kväll.
Text: Anette
Foto: Björn B
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Canneloni Marconi
Den tolfte december 1901 sände Marconi iväg ett morsemeddelande
trådlöst över Atlanten. Emissionen granskar mannen bakom . . .

D

2 5 A P R I L 1874
blev Annie Marconis
sovrum invaderat
av tjänstefolket. Orsaken till
denna uppståndelse låg i sängen
och gjorde sitt bästa för att inte
gråta. Efter att ha begrundat
Annies nyfödde son ett tag
försökte den äldre trädgårds
mästaren vara snäll och sa:
\...
"Vilka stora öron han \ \.,::
har!" Inte visste träd- '-.....
gårdsmästaren att han pra
ta d e om e n blivande
nobelpristagare.
EN

Heinrich Hertz försök med elek
tromagnetiska vågor blev han
fast besluten att
undersöka
fenomenet närmare. Till skillnad
mot fadern trodde mamman på
sin sons ideer. Hon tillät sonen
att ockupera en hel

:-'l

,)

Plågsam skola
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Guglielmo Marconi föddes i
staden Bologna i en välbärgad
italiensk familj. Hans föräldrar
var uppenbarligen fast beslutna
att göra sina barn så lyckliga de
bara kunde. Efter tre plågsamma
år i en privat förskola slapp lille
Guglielmo skolan helt och hållet
tills han var tolv år gammal. Då
började han studera i Florens,
och det var han inte glad för.
Han var blyg och blev bland
annat retad för sina bristande
kunskaper i italienska. Hans
stora dröm var att bli marinoffi
cer, men han klarade inte antag
ningsprovet
(trots
en
privatlärare) och fick i stället
börja på Livornos tekniska skola.

Hemliga experiment

"Vetenskapligt skräp", som
Guglielmos pappa utryckte det,
började fascinera Marconi. För
att inte reta fadern valde han ut
en ensligt belägen plats ute på
gården där han i all hemlighet
genomförde diverse experiment.
En äldre, halvblind telegrafist
lärde honom morsekod i utbyte
mot att Marconi läste högt för
honom. Detta ökade Marconis
intresse för det elektriska. Efter
att ha läst om den tyske fysikern

14

vinds
våning och
gav honom pengar till experi
ment. Pengarna räckte dock inte
till. En gång sålde Marconi till
och med sina skor för att kunna
köpa den utrustning han
behövde. Till slut lyckades han
upprepa Hertz induktionsexpe
riment och kunde nu roa sig
med att sända elektromagne
tiska vågor några centimeter
genom luften.
Marconis stora mål blev nu att
försöka få den trådlösa förbin
delsen att fungera över större
avstånd.

Trådlösa förbindelser

Marconi började gradvis för
bättra Hertz sändare. Efter ett
tag lyckades han sända ett
morsemeddelande tvärs över
rummet. I takt med att räckvid
den ökade fick man allt svårare
att skrika tillräckligt högt för att
bekräfta att experimenten gick
bra. Marconis bror, Alphonso,
fick ofta uppdraget att ta hand
om mottagaren, och de italien
ska grannarna började snart

undra vad han egentligen höll
på med. Ibland hörde man
honom skrika, ibland viftade
han häftigt med en handduk
från någon kulle. Till slut bör
jade han i stället skjuta i luften
för att underrätta Guglielmo om
den lyckliga utgången.

Smugglingen

Den 21-årige Marconi försökte
nu få staten att finansiera hans
projekt, men fick avslag. I Italien
hade man redan ett välutvecklat
telegrafinätverk och ansåg sig
inte behöva ett trådlöst system.
Marconis mamma gav dock
inte upp så lätt. Hon packade
väskorna och tog Marconi med
sig till England. Vid gränsen
plockade dock misstänksamma
engelska tulltjänstemän sakligt
Marconis sändare i bitar innan
upphovsmannen tilläts passera.
Efter att ha återuppbyggt sin
trasiga utrustning ansökte Mar
coni om patent på denna, vilket
han också fick beviljat. Samtidigt
satt inte Marconis mamma still
utan
lyckades
introducera
honom för chefingenjören på det
engelska postverket (som även
hade hand om telegrafförbindel
serna). Marconis framgångar
imponerade stort, och han tilläts
demonstrera sina försök först för
militärer och postverkets sty
relse, och sedan även för allmän
heten.

Storslagna försök

Marconi började bli berömd.
1897, ett år efter att han kom till
England, skickade Marconi ett
morsemeddelande över 14 kilo
meters avstånd och slog därmed
sitt eget rekord från samma år.
Nu behövde han investerare
som trodde på hans uppfin
ningar, och sådana lät inte vänta
på sig. Marconis mamma gjorde
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åter det omöjliga. Denna gång
övertalade hon Marconis far att
gå med på att finansiera sonens
företag. Redan 1897 grundade
Marconi Trådlösa telegraf- och
signalbolaget AB, som efter ett tag
bytte namn till Marconis bolag.
1898 hade han redan en "tråd
lös" fabrik igång i Chelmsford.
Marconis sändare började
installeras på bl a fartyg där de
ibland till och med fungerade.
förbättrades
Konstruktionen
ständigt, men det fanns även
tvivlare, som ville ha konkreta
bevis. I synnerhet kabelbolagen
konspirerade mot Marconi och
förbjöd sina kunder att använda
Marconis sändare. Guglielmo
blev tvungen att flytta sina
experiment till Irland där reger
ingen körde över kabelbolagen
och tillät honom använda den
befintliga telegrafinfrastruktu
ren. På så sätt slapp man
fördröjningar och höga avgifter.

In the navy . . .

För att få död på alla tvivel
genomförde Marconi sitt
berömda försök där han skick
ade ett morsemeddelande över
Atlanten (se artikeln bredvid) år
1901. Åtta år senare fick han
Nobelpriset i fysik. Först i och
med första världskriget fick
Marconi avbryta sitt arbete då
han blev inkallad i den italienska
armen. Han avancerade snabbt
från löjtnant till kapten varefter
han gick över till flottan och
upphöjdes till kommendör. Efter
krigets slut fick han vara med i
den italienska delegationen
under fredskonferensen i Ver
sailles och fick slutligen en
medalj för sina insatser.
Utmärkelser började för övrigt
flöda in på allvar. Marconi fick ta
emot mängder av hedersutnäm
ningar. Han hade bl a förärats
Storkorset av Viktoriaordern och
blev även senator i Rom.
1935 flyttade Marconi tillbaka
till Italien där han dog två år
senare av hjärtinfarkt. Trådlösa
sändare över hela världen tyst
nade i två minuter för att hedra
hans minne.

Det transatlantiska försöket
Den tolfte december 1901,
kl 12.00, lyckades Marconi
genomföra den första transatlan
tiska radioöverföringen och
skrev därmed historia. Marconi
hade låtit uppföra en enorm
sändaranläggning i Cornwell,
England, från villken en signal
sändes av en medhjälpare. Sig
nalen mottogs sedan av Marconi
i Newfoundland, Kanada. Så
låter i den klassiska beskriv
ningen. Men hur var det med
rekordet egentligen?
Vid närmare granskning är
det lätt att bli skeptisk till att
överföringen skulle ha lyckats.

Vetenskaplighet

Grunden till misstankarna ligger
i experimentets natur. Det utför
des under förutsättningar som
knappast skulle kunna kallas
dubbelblinda.
För att starta försökssänd
ningarna telegraferade han näm
ligen
till
sändarstationen
(atlantkablen för telegrafi fanns
redan sedan några år) vad som
skulle sändas, och när det skulle
ske. När han sedan var ute och
lyssnade med sin radio tilläts
inga oberoende att lyssna, utan
rekordet noterades då Marconi
påstod sig ha hört signalen.
Även tidpunkten för detta gör
att man lätt blir ytterligare
skeptisk. Vid tidigare försök
noterade han alltid den exakta
tidpunkten, hur udda den än må
vara. I just det här fallet är allt
väldigt jämnt.

Misstänkt, någon?

När man gräver en smula i det
tekniska detaljerna så är det lätt
att bli övertygad om att här
ligger ytterligare ett litet gäng
hundar begravda. Sådant som
sändarfrekvenser och anpassade
antenner var totalt okända på
Marconis tid, så vi vet inte exakt
på vilka frekvenser hans utrust
ning arbetade, men genom att
studera foton kan man med
ganska stor säkerhet säga i

villket område det rör sig. På
detta vis kan man säga att den
utrustning som användes för det
berömda rekordet arbetade vid
ungefär 1 MHz. Transatlantisk
kommunikation kräver studs i
jonosfären för att lyckas pga.
jordens krökning, och olika lager
i jonosfären gör att vissa frek
venser studsar medan andra inte
gör det.
Idag vet vi att frekvenser
kring 1 MHz är extremt illa
lämpade för sådan kommunika
tion, då de knappt studsar alls.
Marconi själv kände överhu
vudtaget inte till jonosfären, då
den upptäcktes först många år
senare, utan trodde att radiovå
gorna kröktes av jordens drag
ningskraft.

Fejkat?

Kan man då dra slutsatsen att
Marconi fejkade alltihop? Nja,
fullt så enkelt ska man nog inte
göra det.
Eftersom han hade en motta
gare som inte var frekvensav
stämd - den lyssnade i princip
på alla frekvenser samtidigt - så
kan han ha hört en hel del annat
än vad man förväntar sig. En
teori har därför förts fram att
skulle ha hört en oavsiktlig
överton från sändaren. En sådan
skulle kunna ha gått fram bättre
över Atlanten. Detta verkar dock
en smula orimligt då man tittar
på hans sändarantenns kon
struktion, vilken strålar illa på
andra frekvenser än grundto
nen. En betydligt troligare för
klaring är att han hörde
blixtoväder i området. Detta är
inte så otroligt som det kanske
kan verka då den sorts sändare
han använde låter precis som
blixtar. Dessutom var det enligt
uppgift ett ordentligt oväder
under dagen för försöket.

Anders Hägglund

Sergej
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Stor Trek
Star Trek är ingenjörens våta dröm. En framtid där ingenjörerna
slutligen har bekämpat alla farsoter och där människan istället åker
runt i universum och visar sin tekniska överlägsenhet. Nu har
U.S. S. Enterprise landat på Tekniska museet under sin Europaturne.

T

museet, ute
på gärdet, har just nu
en utställning om Star
Trek. Det är en utställning som
turnerar runt i Europa och
kommer kunna beskådas fram
till den 18 april, här i Stockholm.
Utställningen heter "Federation
science".
I utställningen får man lära sig
mycket spännande om rymden
och om hur framtiden skulle
kunna se ut. Till exempel får
man lära sig att det är mindre

I
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gravitation på månen och vad
Newtons kraftlagar innebär.
Tanken är att besökaren både
ska få sin hunger efter Star Trek
mättad samtidigt som lite kun
skaper skall insupas. För den
som redan är insatt i Star Trek
och har inblick i naturvetenska
pen är kanske det mest givande i
utställningen de dräkter och
modeller som visas.
Oavsett
förkunskaper
är
utställningen rolig för den som
har barnasinnet i behåll. Det
finns många knappar att trycka

på och det finns många experi
ment att pröva på. Bland annat
kan man få prova på hur det
känns att hoppa på månen och
hur det är att prata i en
bildtelefon. Det går också att se
hur man skulle se ut om man var
en Klingon.
Det som gjorde det största
intrycket under utställningen
var "teleportören". Som besö
kare gick man in i ett rum där
man sedan fick se sig själv på en
stor bildskärm. På bildskärmen
var dock omgivningen annor
lunda än i verkligheten. Från
"teleportationbay" teleporteras
man till "holodeck". Där är man
sedan medverkade i olika spel
där det gäller att fånga saker
som faller ner genom luften(på
skärmen).
I anslutning till utställningen
säljs naturligtvis också en uppsjö
med prylar. Dräkter och bro
scher till ett pris som får varje
student att baxna.
Utställningen kan hur som
helst vara ett trevligt söndags
nöja och för bara 20 kronor kan
man som student njuta av
Tekniska museets alla utställ
ningar.

Oscar Blomkvist
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Juldikt
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Mörkret sluter sig runt Campus salar,
och i varje vrå sitter teknologer och kval har.
För när det lackar mot juletider,
det också mot tentorna obönhörligt lider.
När julen så äntligen kommer, ligger snön på taken,
men under tentan är bara tentavakten vaken.
För varje teknolognisse är av pluggandet så trött,
att de under tentan somnat och drömmer nu så sött.

Oscar Blomkvist
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Det ryktas att.

I I

... Alea acata est på E2:s matstat.
... Rich ska vara med i x-pilot VM.
... Michel Limes vet inte var gränserna går.
... En svensk regissör tycker att Adams MODOmössa är ful.
... För övrigt anser Svante att ordförandeposten borde vakantsättas .
... "Reprocentral" har fått en ny innebörd
... Vissa kårfunktionärer får maträtter uppkallade efter sig på kårhusrestaurangen .
.. . Sebbe inte vill gå på studiebesök i mikron .
... Adam "TILTAR" flippret MER än någon annan på sektionen!
... det inte blev någon lem-ingskaka i år
... Andreas bock blev bränd
... Tolvan vandaliserades igår och sedan blev uppäten
... Haddens hus var fuskbygge
... Västerås C-song uppträdde på lussepre
... Platoon spelade vinyl på lussepre
... Micke Eklund tar plats
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Möte i monsunen

December-SM
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Rekordmånga deltagare på december-SM
- 74 stycken elektroteknologer !

H

K O M M E R en sam
m� nfattning från
motet.
Victoria
Olstedt
redogör
under punkten "Funktionärer
informerar":
- Det har förekommit droger
på fester i sektionslokaler på
KTH och det har även varit mer
folk än tillåtet i sektionslokaler.
Nu har KTH hotat att stänga
sektionslokalerna från klockan
19 till 07 om inget förbättras. Vi
har alltså fått en chans att bättra
oss. Alla sektionernas klubbmäs
tare har diskuterat med varan
dra på Kåren och har då kommit
fram till gemensamma regler för
sektionslokalerna.

att någon inom styrelsen skall
utses till Västeråsarkontakt.

. R

Elektrosektionens budget fast
ställdes under punkten "God
kännande av budget för 2002."
Inga större förändringar mot
tidigare år.

Motioner
•

I
il
!,

Motion angående Elkraftre
san
(Motionär: Peter Svahn)
Motionen handlar om att styr
ningen av Elkraftresan ska mins
kas ner till ett minimum från
sektionens sida samt att en
kommitte skall tillsättas för att se
över stadgeförändringar för
Elkraftresan, då den ibland kom
mer i skymundan från SRK.
Efter diskussion på mötet ändrar
motionären sitt yrkande till "Jag
yrkar således på att det skall
tillsättas en kommitte bestående
av personer från Elkraftresan,
styrelsen och revisorerna för att
se över stadgeförändringarna".
Motionen bifölls med änd
ringsyrkandet.
• Motion angående Diplom för
funktionärer

18

•

Sektionens nya ordförande
(Motionär: Gustaf Wester
lund)
Motionen handlar om att det
ska utdelas ett diplom till perso
ner som har engagerat sig i
sektionen och som innehaft en
Motionen
funktionärspost.
bifölls med ändringen att styrel
sen vid tillfälle tar fram ett
tilltalande utkast vad gäller
utformningen, samt en likaledes
tilltalande kostnadskalkyl.
• Motion angående Studiere
sans verksamhet (2:a klubb
ningen)
Motionen bifölls. Stadgeför
ändringen har nu trätt i kraft.
• Motion angående antagande
av PM för studieresor
(Motionär: Fredrik Neide
rud) Motionen handlar om
att PM för Studieresor skall
antas. Motionen bifölls med
en ändring i PM:et vid
avsnittet om fickpengar.
• Motion angående Västerås
kontakt (Motionär: Peter
Svahn)
Motionen handlar om att en
särskild funktionärspost som
skall heta Västeråsarkontakt
skall införas på sektionen.
Motionen bifölls med ändringen

Motion angående Styrelse
form
(Motionär: Petter Flodström)
Motionen handlar om att sty
relsen skall tillsätta en kommitte
som till februari-SM ska utreda
huruvida det är lämpligt att
behålla den nya organisationen
inom sektionen eller om det är
bättre att återgå till den föregå
ende. Motionen bifölls i sin
helhet.

Val på Dec-SM

De flesta posterna i den kom
mande nya styrelsen tillsattes:
Ordförande: Gustaf Wester
lund (e98)
Vice ordförande: Ulf Kalla
(e97)
Kassör: Martin Zetterquist
(eOl)
Sekreterare: Babak Rasolza
deh (eOO)
Ambassadeur: Sebastian Rit
ter (e98)
Nummer 1: Sara Lundahl
(eOl)
AMSe: Vakant
Ett smakprov på några till:
12c: Tobias Ahlgren
Källarmästare:Johan Kristensen (eOO)
ChE: Andreas Johansson
Fan och Råttbärare: Victoria
Olstedt

Med vänlig hälsning
Peter Svahn
Elektrosektionens sekretare
2001.
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Långt in i de mörka regnskogarna bor de. Det är inte lätt att hitta dem om
man inte vet var man skall leta, men de finns där. Fram till på 50-talet var
de huvudjägare med ett våldsamt förflutet, men de dagarna är sedan länge
förbi, Shuarindianerna som jag spenderade sju dagar tillsammans med i
somras är idag ett fridfullt folk som övergett krig och människoslakt.

S

finner Gräsplan som
ten. Efter en kort paus styrde vi
man i de djupa regnsko landningsbana
dock vidare in i regnskogen.
garna i Sydamerika. De Lägligt nog så hade jag dragit på
tillhör en indianstam som av den mig en förkylning i de stora Tillbaka i regnskogen
vita mannen delats i tre delar när översvämningarna som drab Regnskogen är en fantastisk
gränserna mellan Bolivia, Peru bade landet en vecka tidigare plats. Överallt finns det blom
och Ecuador drogs.
och jag fick därigenom privile mor, insekter och träd i alla
Ofta när man är ute och reser giet att känna på vad dykare regnbågens färger. Vad som slog
får man erbjudanden att gå en kallar en squezze.
mig första gånger jag besökte
sväng och bo hos lokalbefolk
Många enmotoriga plan har denna skattkista av upplevelser
ningen under färdens gång. nämligen ingen tryckkarbin, det var hur fantastiska alla färger är
Dessa erbjudanden är oftast gick bra upp, men när vi skulle och vilka sällsamma lukter som
väldigt turistiska och man möter landa så ville inte bihålorna gömts djupt under trädens myl
inte det där äkta utan något med tryckutjämna. Det leder till att ler av grenar.
en plastig utsida.
I regnskogen är det dessutom
jag fick undertryck i bihålorna
Tack vare en god vän med som sitter under och runt ögo aldrig tyst, ständigt sjunger
goda kontakter uppe
den nen.
papegojorna sånger om för mig
Ecuadoriska
svunna
tider,
regeringen fick
cikadorna spelar
jag som andra
från morgon till
utlänning någon
kväll och träden
sin chansen att
viskar i vinden.
träffa och bo till
Överallt
stöter
sammans med en
man på organis
shuarstam. Just
mer som med sitt
den här Shuar
utseende fångar
stammen var lite
och
fascinerar
svår att nå och på
sinnen
annars
det sättet hade
dolda av avgaser,
den civiliserade
jäkt och stress. I
omvärldens jäkt
varje träd, bakom
Shuarindianerna bor i bambuhus. .
och ståhej undvarje sten och i
gått dess utovarje
vattensam
Till en början så gör det bara
piska kollektiv.
ling
finner
man
något
nytt och
ont, men till slut bestämmer
Det fanns dock ett par sätt. kroppen sig för att göra något åt fantastiskt man bara känner igen
Man kan åka buss i fem timmar, det. Det betyder ofta att de från fantasin.
gå av i ingenstans och gå ett blodkärl som finns i närheten
Det är en plats man lätt kan bli
dygn genom regnskogen, man brister och bihålorna fylls av barn igen då svunnen fantasi
kan åka kanot i två dagar eller så blod. Det är inte farligt, men åter finner nytt liv, men det
kan man lifta med missionärer väldigt obehagligt kan jag gäller att inte helt ge sig hän
nas eller militärens flyg som berätta av erfarenhet.
nyfikenhetens sötma. Det finns
ibland flyger förbi.
Slutligen rusade planet dock nämligen inte bara mycket vack
Då det är roligt att åka fram längs den gräsglänta som ert och fantastiskt. Under ytan
enmotorigt sportplan och att
utgjorde landningsbana för den finner man ungefär femtiofyra
militären är lite oberäkneliga så
missionärsskola som låg i närhe- miljarder saker som kan ha ihjäl
valde jag missionärernas flyg in
en om man inte är försiktig. Allt
och kanot ut.
man kan tänka sig finns där,
HUARINDIANER
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farliga ormar, insekter, spindlar,
sjukdommar, krokodiler och ...
Huvudjägare.

Överlevnadstrix
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Det finns ett par tricks man kan
ta till. Till exempel så finner man
ofta omkullfallna träd när man
tar sig fram. När man skall
passera dessa är det säkrast att
stiga upp på stammen och ta ett
steg till istället för att kliva över
direkt, för det är där under
stammen på andra sidan som
ormen som biter dig kommer
ligga.
Det säkraste sättet är dock att
ställa en van indian på stigen
framför sig, för är det någon som
kan ana att tigern (tiger i
sydamerika? Red. anm.) är i
närheten eller ser ormen i tid så

komma fram till den ö som var
slutmålet.
Uppe på en kulle låg Gabriels
hus. Det var en bambuhydda
med två rum, ett kök med
jordgolv och ett sovrum höjt en
meter ovanför marken. Runt
huset sprang hundar som sett
sina bättre dagar, hönor, en
kalkon och till och med ett par
marsvin som Gabriel hade inne i
köket.
De bodde i en urholkad stock
och sparades till riktiga festlig
heter som julafton och nyår.
Gabriel var byälste och runt
hans hus låg ett tiotal andra hus
utspridda. Gabriel var ganska
gammal, en 63 år skulle jag tro
och han var blind på ena ögat.
Hans fru hade gått bort ett par år
tidigare, så just nu bodde han

Ibland måste man vada. .
är det han. Regnskogen är hans
skafferi och han hittar där, till
och med bättre än Robinson
Björn, det han behöver.
Jag vet inte riktigt varför, men
regnskogen har en stark drag
ningskraft som får mig att vilja
återvända gång på gång. Där var
jag sannerligen igen, på en stig
med lera upp till knäna med min
indian framför mig som så
många gånger innan.

lndianbyn

Två timmar tog det att komma
till den samling hus som under
sex dagar skulle bli mitt hem.
För att ta sig dit var man
tvungen att klafsa / vada över
två floder och till slut åka
linbana över en tredje för att
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med sina två söner, sin dotter
och hennes friare.
Jag vill inte säga att det var
lyxigt, tvärt om, det fanns
absolut inga bekvämligheter.
Shuarerna är i stort sett helt
självförsörjande med undantag
för ett par nymodigheter.
Gabriel hade en machete, en
bössa från första delen av förra
århundradet, en kikare med
plastlinser, en ficklampa med
svagt ljus , några tallrikar och en
gitarr.

Huvudjägare

Fram till 1950-talet var Shua
rerna huvudjägare, de har nu
sadlat om på grund av missionä
rerna, men de utövar fortfarande
shamanism. De lever på fiske,

jakt och det de odlar. Det visade
sig vara casava, platanos och
jucca.
Casava är en rot som smakar
som potatis ungefär om man
kokar den, platanos är en matba
nan som blir hård och smaklös
när den kokas och jucca är en
sorts sockerrör. Det är det man
äter om man är Shuar, det är det
enda man äter om man är Shuar.
Till frukost, lunch och middag
äter man jucca, platanos och
casava och om man har tur, en
liten bit kyckling eller fisk. Man
kan inte påstå att det är en
varierande diet, men det är det
som bjuds.

Djungelturer

Dagarna som kom spenderades
med djungelturer tillsammans
med indianerna där de visade
vad som gick att äta i regnsko
gens skafferi, och jag kan lova att
det var en hel del! På eftermid
dagarna badade vi i den stora
floden som omgav byn.
Man kan säga att det var en
ganska enkel tillvaro som
bedrevs i regnskogen, om man
bortsåg från maten och faktumet
att det är mycket långt till hjälp
om det skulle hända en olycka.
Dagarna är dessutom inte så
långa, man omges av stora träd
som suger åt sig solens strålar
och när den börjar gå ner tar det
inte lång tid innan det blir
beckmörkt.
Kvällarna spenderas med
någon liten syssla. Man kan fläta
korgar, knyta nät eller spela
musik. Detta gör att nästan alla
Shuarer kan spela musik, och de
är ganska duktiga. Gabriel hade
två sånger som han tyckte
speciellt mycket om.
Då indianerna bara pratar
Spanska och Quetchua som är
de gamla inkornas språk så var
det lite svårt att ta reda på var
sångerna kom ifrån, men det
visade sig senare att den ena
kom ifrån Bolivia och att Gabriel
skrivit den andra helt själv.
Livet kändes ganska lätt på
kvällarna runt eldstaden med
den gamla indianen spelandes
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melodiska sånger i dunklet och
det tropiska regnet trummande i
takt på taket. Någonstans där
runt eldstaden försvann tiden
och tankarna kunde vandra fritt
långt ifrån klockor och tider att
passa. Sångerna handlade om
djungelturer och äventyr, om
möten med djungelns konung,
tigern, och om fällda byten, och
de var alla ljuv musik för örat ...

Ljusspel

Det regnade varje natt som det
brukar i regnskogen, därav nam
net. Det beror på att det är varmt
på dagarna så mycket vatten
hinner avdunsta ifrån regnsko
gen.
När solen går ner igen så blir
det kallare och vattenångan
återgår till vatten. Men regnet
slutar inte på en timme eller så
som det ibland gör hemma. Det
tycks ha oanade resurser och
håller i med oförändrad styrka
hela nätterna.
Ibland är regnen aningen
våldsammare och blixtar bildar
ljusspel i natten medan muller
rullar över kullarna. Det verkar
som att blixtarna urladdas när
mare marken runt ekvatorn, då
det är mer styrka i oväder där,
och det är en upplevelse att kika
ut under bladtaket på det spek
takel som utspelar sig över
himlavalven.
Shuarerna är inte imponerade,
de har upplevt allt förut och för
dom är det som en repris på tv
som visas varje natt ...

Chitcha

Något måste sägas om chitchan
också. Kvinnorna i hushållen
gör chitcha, som är en dryck och
det finaste som Shuarerna har.
Det är en alkoholhaltig dryck
som tillverkas genom att kvin
norna tuggar sockerrör och spot
tar ut det i en bytta, så man kan
säga att det är saliv och socker
rör.
Det är lite äckligt, så det gäller
att inte tänka när man dricker,
det är nämligen en väldigt viktig
ingrediens i shuarernas liv. Om
man kommer någonstans som

gäst så blir man genast bjuden
på chitcha. Det gäller att dricka,
eller åtminstone låtsas, för det
betyder så väldigt mycket för
indianerna att få bjuda och de tar
verkligen illa upp om man inte
smakar.

Kackerlackor

Chitchan drar till sig en hel del
kackerlackor när solen går ner,
så det är tur att det är så mörkt
som det är kanske.
Kackerlackorna i sig är ju inte
så farliga, de är mest äckliga.
Men om man till exempel slår
ihjäl en kackerlacka när man
sover och inte städar upp efter
sig så drar den till sig myror.
Myrorna är inte alls som
myrorna här och det gör verkli
gen ont att bli biten.

Fiske i floden

vad han använde för grejer så
såg jag framför mig hur han
gjorde ett stumt motryck och att
hela floden reste sig som om han
fångat lochness odjuret.
Jag hade gärna velat se vad
det gömde sig för odjur i flodens
grumliga vatten.

Papegojfällor

En annan dag gav vi oss ut och
byggde papegojfällor. Det var
ganska avancerade fällor, unge
fär som dom som coyoten
brukar använda för att fånga
hjulben i de tecknade filmerna.
Gabriel byggde ett par olika
sorter, de flesta var snarfällor där
papegojan åt något och stötte till
en pinne som släppte lös en
annan pinne som snärtade iväg
och snarade fågeln.
Det var ganska spännande att
se, tyvärr så regnade det så

Korgflätning
En dag så skulle vi ut och fiska.
Gabriel plockade fram en larv
stor som min tumme som han
hade i ett specialblad så att den
skulle lukta gott för fisken.
Sedan tog han fram en STOR
krok som satt fast på en grov
lina. Jag skulle tro att det var en
0,7 lina kanske (för er som
fiskar). Sedan tog vi oss ner till
floden och Gabriel kastade ut.
Tyvärr fick vi inte någon fisk
den dagen. Gabriel sade att det
var för högt vatten, fisken sov
eller hade rest bort på semester.
Ni vet hur fiskare är när de
inte får något. Men jag tyckte
verkligen att det var synd att vi
inte fick något, för med tanke på

mycket dagen efter, så jag fick
aldrig se om vi lyckades fånga
någon papegoja. På vägen hem
så hörde vi hur det började braka
och knaka i regnskogen och
Gabriel sade att det var en
Armadillo, en sorts bältdjur som
var på väg mot oss. Den var
dessutom väldigt nära, en 15 - 20
meter ifrån kanske när det var
någon som nös och sedan såg vi
inte den någon mer gång.

Dåligt med djur

Vistelsen i regnskogen var gan
ska djurfattig på det hela taget,
jag såg många papegojor som
man kunde prata med, en
trädapa och en sköldpadda, men
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inga ormar eller dylikt. Det var
istället växterna som impone
rade på mig.
Det fanns en mängd medicin
växter som var bra för allt
möjligt. Det fanns också mycket
frukt. En dag gick vi förbi ett
mangoträd, så vi tog ner en
mogen mango, och den var så
god efter att bara ha ätit casava,
jucca och platanos.
Efter att ha ätit hela mangon
frågade Gabriel om vi brukade
äta mycket frukt i Europa och jag
sade att det gjorde vi. Varpå han
sade att det gjorde inte de och så
gick vi vidare. Det blev ingen
mer mango ...

ett klassrum på missionssta
tionen. De bjöd till och med på
middag, morotsoppa med pop
corn och mjukt bröd. Det var
nog det godaste jag ätit efter en
vecka med bara jucca, platanos
och casava till frukost, lunch och
middag.
Dagen efter klarnade det upp
och planet kunde landa. Det var
en lättnad att få lämna regnsko
gen och få lite riktig mat. Att
vänta utan att veta hur länge tar
på krafterna.

En tillvaro utan jäkt

Djungeldisco

En av de sista dagarna i regnsko
gen råkade sammanfalla med
fars dag. Gabriel har en stor
familj, 12 söner och 2 döttrar. Ju
fler personer desto större kalas.
Då jag bodde hos Gabriel så blev
jag också inbjuden att vara med.
Det började med en lunch på
dagen och för en gångs skull var
det inte jucca, platanos eller
casava! Det blev apa. På kvällen
blev det sedan festligt värre. Alla
familjerna samlades i ett stort
avlångt hus och sedan blev det
djungeldisco till sent in på
natten.
Det var många som var
nyfikna och ställde frågor. Hur
lång tid tar det att åka till
Sverive? Hur många syskon har
du, El Stockholmo ... Även om
jag drog mig ur ganska tidigt så
fortsatte festen till lunch nästa
dag. Vissa personer hade gått in
från Peru, en gångmarsch på
flera dagar för att komma dit.
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Shamanritual

Sista natten beslöt Gabriel och
Gabriels två älsta söner sig för
att genomföra en shamanrit. Det
gick ut på att man kokade en rot
som växte i regnskogen, när man
sedan drack avkoket så fick man
syner, det var helt enkelt en rätt
så kraftig drog. Jag prövade inte
och det är jag glad över, för jag
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Ibland regnar det. . .
såg att indianerna
laddade
länge innan de vågade dricka.
Sedan höll de igång hela
natten med att spela musik och
upprepa mantran. Dagen efter
berättade Gabriel att han sett i en
syn att jag skulle flyga hem.
Det stämde inte riktigt, för det
var ju tänkt att jag skulle åka
kanot och sedan ta en buss, men
under de sista dagarna hade det
börjar regna kraftigt och floden
hade stigit så högt att vägen som
bussen gick på hade regnat bort.
Så vi beslöt att flyga hem istället,
precis som Gabriel hade förut
spått.
Det visade sig dock vara
lättare sagt en gjort. Planen
kunde inte landa när det var så
mycket moln på himlen, så det
var bara att vänta vid gräspla
nen på att det skulle bli bättre
väder.
Det visade sig att så blev det
inte, så jag fick spendera natten i

Regnskogsvistelsen är det mest
exotiska som jag har gjort. Det är
inte ofta som man får chansen
när man är ute att pröva på
något riktigt genuint. De flesta
upplevelser är tillrättalagda för
turister, och det där oförstörda
blir svårare och svårare att hitta
för varje dag vi färdas in i det
20:e århundradet.
Det är inte många indianer
som varit utanför regnskogen till
någon stad, så de har ett ganska
snäft synfält. Världen är floden,
det stora trädet och bergen. De
betalar ingen skatt och tillvaron
är ganska lugn. Det spelar ingen
roll om det är måndag eller
fredag, det finns ingen stress,
bara riktig vänlighet och en hel
del humor.
Den yngre generationen blir
dock mer och mer nyfiken på
omvärlden, men indianerna gör
bäst i att stanna i regnskogen,
det är en fantastisk plats. Trots
att jag var glad att lämna
regnskogen för att få i mig riktig
mat så saknar jag den redan, och
jag kommer säkert att återvända
igen. Kanske inte till Ecuador,
men till någon annanstans.
Regnskogen krymper för varje
dag och dess innevånare blir
snabbt färre och färre. Trots att
jag tog mig ut med huvudet i
behåll så längtar jag redan
tillbaka.

Micke

