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 ltjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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LUTET ÄR nära! Det är inte
långt kvar innan som
marlovet, och jag tror att
många med mig redan längtar.
Visst vill man vara ledig, men
samtidigt behöver man praktik,
och visst ska det bli skönt att
slippa plugga ett tag, men sam
tidigt kommer augusti allt när
mare. När man tänker efter är
det kanske som bäst just nu, det
finns ju så mycket att se fram
emot, samtidigt som våren är
som bäst

Mmmm...

Mycket bra saker börjar på m;
motion, mjukglass, midsommar,
motivation; allt hoppas jag få
under sommaren. Dock finns
det som nästan alltid undantag,
morgontrött börjar också på m.
Undertecknad lider som min
omgivning ofta märkt av detta.
Det yttrar sig framför allt som
en väldig tidsop
timism under de
första delarna av
dygnet. · Dock så
börjar ursäkterna
försvinna allt
eftersom solen
har varit uppe
betydligt längre
när man själv går
upp nu. På vin
tern kan väl alla
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hålla med om att det är okej att
ligga kvar en stund när det är
beckmörkt ute. Numera skiner Innehåll
solen mer eller mindre dygnet Framsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
runt, så sympatierna blir, tvärte Redsida..................... 3
mot vädret inte lika varma som Viktigt och roligt . . . . . . . . . . . . . 4
tidigare. Nåja, kommer man inte Förbättra vår utbildning . . . . . . . 5
upp på morgonen så kan man ju Rock i 12:an . . . . . . . . . . . . . . . . .
vara uppe desto längre, det är ju Vårbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ledarskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ljust då också!
Slutligen vill jag och Emissio Sjötermer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
nens redaktion önska alla en Sagolikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
riktigt varm, solig, rolig och Rymden ................... 18
minnesvärd sommar. De delar SMusK.................... 20
av sektionen som ska ut på Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Esquader har gällande det redan
sitt på det torra, men man kan
ha roligt utan segel. Kanske åker Annonsörer
man på utbyte, läser en sommar Atlas Copco . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
kurs i Luleå, jobbar som spegel
putsare i Lustiga Huset, eller
bara tar det lugnt. Fortare än
man tror kommer augusti och
allt vad det innebär. Får ni
under sommaren några ideer
om vad Emis
sionen bör
skriva om,
tveka inte att
eposta oss,
eller skriv
något själv.
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Hur lämnar man
in manus?
Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
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
att
behandla texter

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

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

Emissionen
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Viktigt och roligt
Det är viktigt att det är roligt när det är viktigt. Konglig
Elektrosektionens ordförande lägger ut texten och förklarar
hur han egentligen menar.

A

är viktigt.
Det tycker i alla fall
jag. Ibland sitter man
på en föreläsning och ögonlocken vill liksom inte riktigt
hålla sig uppe, då är det inte så
kul. Vid något annat tillfälle
sitter man på en föreläsning och
förundras över hur finurligt
universum är konstruerat eller
hur genomtänkt en viss formel
faktiskt är. Då är det kul!
Vi är som ni kanske vet alla
med i THS. Det är vi på grund av
en lag som kallas kårobligatoriet
som står någonstans i högskole
förordningen. Just nu är det en
ganska het debatt i Osqledaren
som ni kanske sett om just detta.
Jag kan inte säga annat än att jag
är lite kluven. Hur som helst är
vi med i THS. THS styrs som jag
hoppas alla vet av kårstyrelsen
som är THS "regering", eller
verkställande organ. För att fatta
viktiga beslut finns något som
kallas kårfullmäktige, och det är
inte kul. En större samling
paragrafryttare och hobbypolitiT HA ROLIGT

ker finns nog bara på ett ställe i nya E-teknologerna, TV-spels
Sverige (SFS). Detta är jättetrå klubb, SMusK (orquestern),
kigt. För ingen vill gå dit, eller i Evita (tjejföreningen), Elektro
alla fall ingen annan än de ovan flyers (dartklubben) och många
många fler. Alla mer eller min
nämnda. Förjäkligt helt enkelt.
Nu kanske denna artikel blev dre aktiva föreningar finns på
för trist så jag skall fortsätta med elektros hemsida, under sam
manslutningar. Är
något kul.
i http:!/www.e.kth.se/esekt!oT.. det kanske så att
Sektionen
just det Du tycker
Sektionen är till för att alla som är roligt inte finns så kanske vi
är medlemmar skall ha roligt. kan hjälpa dig att starta en
Det är klart man måste ju inte ha förening på sektionen för just
kul men vill man skall möjlighe den saken. Det kanske är curling
ten finnas. Det gäller inte bara de eller ölhäfning, eller varför inte
som är funktionärer utan även grodhoppningsrace.
alla andra som inte engagerar
sig så mycket av en eller annan Sektionen försöker också hjälpa
till att göra vår utbildning bättre,
anledning.
Tycker man inte att overåler är se till att den håller en hög och
roligt, då behöver man inte ha bra klass samt att de som
någon. Tycker man inte att kommer ut inte kommer ut för
dricka sprit är roligt, behöver att KTH behöver mer pengar
man inte dricka. Nu till utan för att de är värda sina
poängen, vad tycker du är kul? Civilingenjörsexamen. Sitter du
Vad vill du att sektionen skall på en föreläsning i någon kurs
hålla på med? Som det ser ut och tycker att det för trist så
idag finns det en hel del fest skriv ner vad du tycker på en
verksamhet, mottagning av de lapp och maila den sedan till
esn@e.kth.se. Vill man att något
ska ske är det bra att vara
konstruktiv. Att gnälla till pola
ren brevid hjälper faktiskt inte
så mycket.
Det ska egentligen finnas en
kursnämnd för alla kurser men
det gör det inte alltid trots att det
faktiskt är ganska kul att försöka
skapa en bättre kurs. Finns en
sådan kan man alltid maila
någon i kursnämnden eller ge
lappen till dem.
Hoppas inte det blev för
tråkigt att läsa detta, för då har
du antagligen inte kommit hit!

En helt annan gotlänning tar det med ro.
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Eder gö-mjuka slav, Gustaf
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Undervisningen kan bli
mycket bättre.

.
V

Hur kan vi påverka undervisningen
på Elektro i positiv riktning?
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LJ�N ATT KUN�A p�ver�a klart tala om att den ligger uppe kursnämnd är två till fyra
sm egen situation ar och ange en senaste dag för svar teknologer.
något grundläggande och när resultat och eventuella
Om du vill delta i en kurs
hos oss människor. Nu känner åtgärder skall redovisas. Men nämnd så säg till kursansvarig
alla studierektorer eller prefek om våra lärare ska kunna reflek lärare eller årskursansvarig
ter på de instutitioner som har tera över om undervisningen är teknolog, som är:
grundkurser på elektro till att vi ändamålsenlig behöver de ha ett • EOl: Andreas Andersson,
vill att undervisningen följs upp bra underlag och det kan en
anderson@kth.se
ordentligt. Det vill säga att det kursutvärdering ge.
• EOO: Oscar Blomqvist, eOO_obl,
genomförs en kursutvärdering
oscarblomkvist@hotmail.com
på alla kurser någon gång mitt i Kursnämdernas betydelse.
(eOO_obl)
kursen och en till i slutet.
Lärarna vill gärna ha en kurs- • E99: Thomas Liren, e99_tli
Syftet med utvärderingen mitt nämd organiserad på sin kurs. Om du vill läsa mer om vad en
i kursen är att det skall kunna gå Vad skall kursnämnden göra? kursnämnd gör eller hur en
att rätta till saker som inte är Kursnämnden ska fungera som kursuppföljning går till, läs vår
bra innan det är för sent, medan kursansvariges känselspröt webbsida med utvärderingar (se
den i slutet mer är till för att bland oss teknologer. Den ska urlruta).
kursansvarig lärare skall kunna kunna ge snabb feedback om
Vad är bra undervisning?
genomföra en kursanalys om hur läget är på kursen.
vad som behöver förbättras till
De teknologer som är med i Inlärning är en mental process
nästa kurs (att det har genom- kursnämnden behöver inte vara hos en enskild människa. Det
förts en kursanalys senast en representativa för alla deltagare betyder att ingen annan män
månad efter kursavslut finns det på kursen men känner till vad niska kan lära någon något, vi
rektorsbeslut på, se urlruta).
den närmaste bekantskaps- ansvarar helt och hållet själva för
Viljan att kunna påverka sin kretsen tycker och kan snabbt vår inlärning. Undervisning
egen situation är något grund- och enkelt ge en återkoppling till skulle i så fall vara att skapa så
läggande hos oss alla och en läraren i en paus mellan två goda förutsättningar för inlär
kursutvärdering ger alla delta- föreläsningar I lektioner eller ning som möjligt.
gare på en kurs möjlighet att ge vid ett avtalat möte.
Vad är bra undervisning? Det
feedback. Jag hoppas att det till
Kursnämnden ansvarar inte finns massor av olika svar här
höstterminen går att läsa på för att kursen utvärderas utan men det viktiga är att vi utgår
samtliga våra kursPM att
det är självklart den kurs ifrån vad vi har idag, ger
ungefär mitt i kursen så är .....,.-,.-,,- ansvariges ansvar. Insti- konstruktiv feedback på under
det inplanerat en redovistutionerna tycker det är så visningen så att omdömesfulla
viktigt att kursnämnderna lärare kan dra slutsatser av vår
ning av
halvtidsutvärdeorganiseras att de teknologer feedback och vidta de åtgärder
ringen. I diskussionerna
med studierektorerna har det som deltar i en kursnämnd får som behövs för att skapa förut
funnits vissa farhågor att lärarna den kursbunt som säljs av sättningar för oss att nå utbild
ska tycka att det innebär en institutionen för aktuell kurs och ningsmålen.
ytterligare arbetsbelastning att dessutom får de teknologer som
behöva göra en kursutvärdering deltagit i
kursnämnden
Dan Skogström
mitt i kursen. Med det webbase- tillsammans dela på två häften
sno@e.kth.se
rade utvärderingssystemet inne- baskuponger och två häften
bär det en minimal arbetsinsats tilläggskuponger för måltider på
för att rent praktiskt genomföra HÖRS restauranger. Lämp- -;
.
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Bal ballare ballast!

Valborgvårbal
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vår bal, er bal, allas
bal ...

I

VAR som vanligt
traditionsfylld. Sker
någonting på sektionen
en gång, är det en kul grej
och sker den två gånger är det en
tradition. Vårbalen har ägt rum
ända sedan den ärorika revolu
tionen 1956. Ja, med något
uppehåll för studentrevolutio
nen eller så.
l

DEN

En taffel

Som vanligt infann sig teknolo
ger, vänner, hedersgäster med
flera, uppklädda till tänderna.
Vissa gick knappt att känna igen.
Under middagen hölls en
mängd tal, varav ordföranden
lade ribban med vårbalens kan
ske genom tiderna mest urflip
inledningstal.
pade
Undertecknad måste erkänna att
hon höll andan varje gång
ordförande klev upp på scen
efter den första uppvisningen.
Det hölls en sångartäflan, som
vanns av spontansångarna KJ
och Magnus, som kammade
hem segern trots att de inte hade
blivit informerade om tävlingen
i förväg. Bland de övriga delta
garna fanns styret, PR och
återigen ordföranden som tydli-

8

gen inte var
betrodd
att
sjunga med de
övriga
styrel
sen.
Årets lärare
och årets kamrat
hedrades samt
att höstens OKS
presenterades
under sedvanlig
pompa. Perso
nalen avtacka
des och taffeln
bröts. Nu skulle
dansas.
det
Under den inle
dande valsen
gällde det att ha
vassa armbågar
för att få sin
plats på golvet.
Därefter glesnade dansgolvet
något när orkester drog igång
med foxtrot. Efter att det nya
året hade skålats in nästan i tid,
började bussarna mot tolvan
avgå.
Precis som det alltid har vart.

Extraordinärt

Det hände en del extraordinära
saker den här vårbalen också.
Till exempel hade frekvensnor
malerna Tomas och Patrik inte
fixat några sångblad. De delade
istället ut en rykande färsk
sångbok till var och en av de
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sittande. Den har Maxwells
ekvationer på framsidan (bara
det, tänk er!) och innehåller både
gamla klassiker som "Gums
visa" och mer morderna saker
som "högt över havet". Det lät
betydligt bättre om sången
denna kväll än en genomsnittlig
sittning.
Om det beror på den nya
sångboken eller champagnen
som vi fick till fördrink vågar jag
inte spekulera i, men allra bäst
lät det om kören som kom förbi
och spontangycklade till varm
rätten. De var på väg till
majbrasan, men hade vänlighe
ten att titta förbi och sjunga ett
par vårvisor för oss.
Det hände även något extre
movanligt denna kväll. Sektio-

Nr 3

nen fick en hedersmedlem, Inger
Larsson, föredetta kansli-DEF
chef. Denna storslagna utmär
kelse fick hon för att under lång
tid hålt en beskyddande hand
och ett vakande öga över sektio
nen. Inger blev mycket tacksam
för diplomet och overallen hon
fick och lovade att röja runt i den
på nästa pubrunda Ga overallen
alltså, diplomet hoppas jag hon
hänger upp på någon fin plats).
STEXdamerna som alltid fun
nits på STEX avtackades för lång
och trogen tjänst men fick dock
ingen guldklocka. Däremot fick
de varsinn kursbunt i sektions
kunskap. Undrar var de hämtar
ut sin tenta sedan när de skrivit
den?

Rövarhålan tolvan

När sedan då bussarna stannade
vid tolvan såg den inte alls ut
som vanligt. Den hade utsmyck
ats ordentligt enligt temat sjörö
vare. Ur högtalarna hördes dock
mer eurodisco än "sjörövar
fab be" så partystämningen
infann sig snabbt och höll i sig
långt in på natten.
Så nog var det en ovanligt
trevlig kväll, som vanligt på
vårbalen!
Text: Camilla & Uffe
Foto: Johan Kristensen
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Utmärkt Grogrund för Livet
Att leda andra är ett stort ansvar. Men det är inte bara ett stort
ansvar, det är svårt också. Det finns många dåliga ledare. Det är inte
deras fel, de har bara tagit på sig en roll utan att fundera över dess
innebörd. Jag skall försöka ge en liten insikt om den största av
ledarskapsteorier och hur grupper utvecklas, nämligen FIRO.

E

C I V I L I N G E N J Ö R skall
vara en mångsidig
människa. Han skall
kunna lösa integraler i alldelles
för många dimensioner för att
han skall kunna se sitt verk, han
skall vara en mästare på teore
tisk elektroteknik och veta hur
B-fält påverkas runt en oändlig
rak ledare, han skall kunna
plejels teorem och schnells lag,

kunskaper är bra att besitta
oavsett vilket område man till
slut väljer.

N

Projektfiasko

Jag har hört att en så stor del som
98 % av civilingenjörerna som
går ut elektroteknikprogrammet
till slut hamnar inom projekt.
Där avancerar de och rätt var
det är så leder de projekt själva

UGL - Utmärkt grogrund för livet.
men inte bara det, han skall
dessutom kunna lösa problem
och förutse framtiden. Naturligt
vis kan inte alla ha så bra koll på
allt som man lär sig, men då kan
man kompromissa och nischa
sig. På så sätt kan kanske även
en sådan som jag, som kanske
inte helt har stenkoll på vad GP
egentligen pratar om när han
gör scenen på tet-föreläsning
arna, bli civilingenjör någon
gång efter en 10 till 15 år på
teknis. I vilket område man skall
nischa sig spelar kanske mindre
roll om intresset finns, men en
sak som är säker är att vissa

10

som projektledare. Till saken hör
att ofantligt mycket pengar för
svinner varje år i projekt som
misslyckas. Det beror inte på att
den teoretiska kompetensen sak
nas, utan snarare på att kompe
tensen när det gäller att
maximera sin projektgrupps för
måga saknas. Jag har inga säkra
källor för siffrorna, men jag tror
att de kan stämma.
Många har säkert åtminstone
haft en crash-course i ledarskap,
eller gruppbeteende i lumpen, i
någon kurs i skolan eller på
fadderinternatet. Jag har sett lite
allt möjligt och tycker inte att det

är helt lätt att greppa det här
med ledarskap och gruppdyna
mik om man inte får tänka till
lite själv. För det krävs tid, tid
som inte ofta ges i vårt hektiska
samhälle. Jag är fortfarande
halvaktiv inom försvarsmakten,
vilket gör det möjligt för mig att
välja och vraka inom det utbud i
form av kurser och aktiviteter
som försvaret har att erbjuda.
Hur det är med ledarskap och
försvaret finns det säkert många
vanföreställningar om. Gemene
person kopplar säkert ihop mili
tärt ledarskap med penalism,
men faktum är att försvarsmak
ten är ledande inom forskning
på området ledarskap och
gruppdynamik. Så för att frä
scha upp mina egna kunskaper
så begav jag mig till mörkaste
Norrland för att under en vecka
utforska begreppen Utbildning,
Gruppdynamik och Ledarskap,
UGL.

Generalisering

Hjärnan är en fantastisk
makapär. Den utgör med sina
receptorer en maskin utan like
som fortfarande är en gåta för
mänskligheten. Den klarar av att
lagra minnen och binda dessa
med sinnesstämningar, analy
sera komplexa situationer och
lösa gåtor, men är det något som
hjärnan inte klarar av är att ta till
sig bristfällig information! När
hjärnan får information som är
bristfällig eller som den tolkar
som felaktig försöker den att
fylla i de luckor som finns själv.
Vem har inte lekt ryktesleken
där en person börjar med att
berätta något för någon. Denne
någon fortsätter berätta för näste
man och så vidare. När medde-
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landet / historien kommit fram
till siste man är det med största
sannorlikhet en helt annan histo
ria.
Det som jag vill ha sagt är att
fenomenet finns och att det inte
är en bra egenskap. Rykten har
sin vagga i fenomenet i fråga,
istället för att reda ut fakta för att
fylla de luckor som finns i
historierna väver berättaren ofta
in sina egna värderingar i histo
rierna och förvanskligar dem.
Detta leder till stora missför
stånd som kan vara svåra att
klara ut och därför bör man reda
ut omständigheterna innan man
bildar sig en uppfattning i frågor
för att undvika oklarheter.

Första intrycket

Första intrycket är en kraftfull
mekanism. När du och jag
träffar nya människor vill vi
gärna placera dem i fack. Rann
saka dig själv och tänk efter om
inte du någon gång tänkt att han
ser tråkig och trist ut om någon
föreläsare eller medresenär på
tunnelbanan?
Att placera folk i fack är inte
bra, fast det tycker hjärnan, allt
blir så mycket enklare om vi
direkt kan säga hur någon är,
hjärnan har bristfällig informa
tion och fyller själv i informatio
nen som saknas. Det här betyder
dessutom att det är viktigt att ge
ett så riktigt första intryck som
möjligt när man träffar nya
människor. Varför det är viktigt
kommer jag till senare.

Arena

Inom gruppdynamik pratar man
mycket om att utvidga sin arena.
Jag tror att alla människor när vi
träffar nya människor spikar
upp ett plank som vi gömmer
oss bakom. Planken kan se olika
ut, vara olika höga och olika
svåra att riva. Planken har som
funktion att skydda personen
som finns där bakom.
Det är ju utlämnande att visa
vem jag är för andra, för de kan
ju använda det emot mig. Jag
tror att många personer har
svårt att se att de gömmer sig

bakom integritetsplank, många
säger att de avvaktar för att
känna sig för när de träffar nya
människor, men det som händer
är att de duckar bakom sina
integritetsplank.
Ju mer en människa gömmer
sig desto mindre arena visar han
upp. Detta leder till att andra
människor för att fylla den
bristande informationen börjar
omedvetet hitta på en bild av
vem de har att göra med, en bild
som med största sannorlikhet
inte är en sann bild. Det är därför
viktigt att tidigt släppa garden
och blotta sig. Detta får ofta en
oväntad effekt. Intrycket av
öppna kort gör att personer vi
träffar också öppnar sig och
visar en större arena.
Jag tror att det leder till
mindre missförstånd, tryggare
grupper då alla vet vara alla står
någonstans och bättre förståelse
för varandra. Vi har ju alla
brister och svagheter.
Många stora ledare utnyttjar
öppenhet till sin fördel. Ta Göran
Persons utspel i media, det är en
ny sida av politiken som han
visar upp där han blottar sig
själv och vips har Göran gett ett
ansikte av att politikern är vem
som helst och ingen arrogant
byråkrat. Det har bidragit till att
socialdemokraterna har vunnit
ett ökat förtroende från väljarna,
men inte bara av dem, även
internationellt har Göran skaffat
sig bundsförvanter. Det är länge
sedan Sverige haft en sådan
internationell tyngd som nu, det
skulle vara på Olof Palmes tid
kanske. Det finns flera exempel

från industrivärlden där Wallen
bergarna, Barnevik och gänget
är bra exempel.

Konflikthantering

För att gå vägen mot en större
arena gäller det att vara öppen
och ta tag i de problem som
uppstått. Ofta handlar det om
missförstånd som med hjälp av
hjärnans fantasi utvecklas till en
konflikt. Det är viktigt att då ta
tag i konflikter när de utvecklas
för att undvika att de ligger
under ytan och gror. Sådana
konflikter leder till missförtro
ende och en minskad arena,
något som ingen tjänar på.
Att ge och ta kritik är ingen
lätt sak. Jag skall försöka presen
tera ett koncept som är gångbart
i de flesta situationer. Konstruk
tiv kritik ges bäst med garden
nere. Det sker genom att du eller
jag berättar hur jag känner mig,
det är viktigt att inte gömma sig
bakom planket genom att ge
intryck av att det är fler som
känner likadant och att jag bara
är en av många genom att
blanda in utomstående.
Det gäller också att specifisera
problemet och ge en möjlig
lösning. Det är extremt viktigt
att det är ett problem som
personen i fråga kan göra något
åt. Personangrepp är helt uteslu
tet, kritiken skall vara saklig. Det
fina är att det inte finns några
motargument mot hur du kän
ner inför den här personen. Den
enda som vet hur det känns är
du. Hur mottagaren tar emot
kritiken kan ske på olika sett och
kan karakteriseras av konflikt-
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trappan. Ju högre upp i trappan
mottagaren reagerar,
desto
bättre.
Att kunna ta till sig och ta
konstruktiv kritik är svårt, men
det är en konst värd att lära, att
arbeta med sina svaga sidor är
en enorm styrka som gör att jag
som person blir starkare och
utvecklas.

Gruppdynamik

Gruppdynamik är konsten att
maximera en grupps förmågor
och få den att gemensamt dra åt
samma håll. Ensam är inte

energi på frågor som rör med
lemskap. Har jag en plats i
gruppen, vilka andra finns med?
Det är viktigt att reda ut att
gruppen aldrig kommer längre
än den gruppmedlem som är
längst bak. Det betyder att
gruppen inte kan gå vidare
förrän alla har lämnat föregå
ende fas.

Rollsökning

När gruppen har rett ut vilka
som finns i "båten" så börjar
medlemarna känna sig för vil
ken roll som de kommer att få/

Topp - Botten
Vem styr båten?

In - Ut
Får jag komma
ombord?

Hur nära får
jag sitta?

FIRO
stark ... Den mest vedertagna
teorin om hur gruppen fungerar
kallas för "FIRO".Teorin fick sin
form när US Navy började
fundera över varför båtbesätt
ningar med samma utbildning
presterade så enorm olika i
stridssituationer. I FIROcirkeln
finns tre olika fält:
tillhöra,
rollsökning och samhörighet.
Teorin fungerar i stort såhär:

Tillhöra

När en grupp människor träffas
för första gången hamnar grup
pen i tillhöra. I tillhörighetsfasen
lägger gruppen mycket tid och
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ta i gruppen. Under den här
fasen uppkommer ofta konflik
ter då människor som tävlar om
samma roll stör sig på varandra.
Det är viktigt att förstå att dessa
konflikter är ett naturligt ont
som måste övervinnas för att
gruppen skall kunna fördela
ansvarsområden till rätt perso
ner.
Det är viktigt att alla finner sin
plats i gruppen och att gruppen
accepterar de platser som delas
ut. Här kommer även vikten av
att visa en stor arena in. Om jag
inte har lyckats delge vem jag är
och vad jag kan vara bra på för

_.,_w__________,____

resten av gruppen så kommer
gruppen ha svårt att tilldela mig
en roll som jag kommer att trivas
i och som gruppen samtidigt
accepterar.

Samhörighet

När rollerna är fördelade och
alla har en plats i gruppen så
kommer gruppen träda in i
samhörighetsfasen. Det är inte
alltid som gruppen når samhö
righetsfasen, speciellt om de
arbetar i en organisation som på
ett olämpligt sätt betonar kon
kurans mellan grupper.
I samhörighetsfasen är ingen
utanför. Gruppen känner sig
trygg. Alla fokuserar på ett
gemensamt mål med konsensus
lösningar som stort krav. Det är
ett öppet arbete där ideer, feed
back och åsikter öppet utväxlas.
Man säger att gruppen utnytt
jar 30% av sin förmåga till att
lösa uppgifter i tillhörafasen,
max 70% i rollsökningen och
100% i samhörighetsfasen. Det
ter sig naturligt att alltid sträva
efter att utnyttja gruppens resur
ser till fullo, men det är lättare
sagt än gjort. Vid varje orosmo
ment kommer gruppen nämli
gen
att
halka
bakåt
i
utvecklingen. Det sker då någon
lämnar eller kommer till grup
pen, då gruppen störs genom ett
felaktigt ledarskap, eller då rol
lerna i gruppen ifrågasätts.
Tiden att gå tillbaka är innervarv
i cirkeln medans att tiden att nå
samhörighetsfasen igen är ytter
varv.

Valnöten

Valnöten är en arbetsmodell för
hur arbete bör bedrivas. Den
säger att det är mycket viktigt att
betona "huret" och inte focusera
för mycket på "vadet" . Huret
beskriver hur gruppen beter sig
för att lösa en uppgift.
Det finns flera olika vägar att
gå för att nå målet. Vissa vägar
kan vara bättre än andra bero
ende på situationen, men
huvudsaken är att gruppen
accepterar vilken väg som väljs.
Om en väg tvingas på gruppen
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så känner sig gruppmedlemarna
överkörda och kommer att mot
arbeta arbetet, vilket gör det i
praktiken omöjligt att nå samhö
righetsfasen.

Ledarskapstilar

Det finns säkert lika många
ledarskapsstilar som det finns
människor, men man kan i
princip dela in dem i tre olika
sorter. Ingen stil är rätt eller fel,
alla personer innehar större eller
mindre delar av de olika stilarna.
De har alla sina styrkor och
svagheter. Det är viktigt att veta
vilken stil som närmast passar
på sig själv så att man vet vilka
styrkor respektive svagheter
som man innehar.
Att i detalj gå igenom de olika
stilar som finns tar en hel
emissionen så jag skall spara er
en massa tid genom att nämna
att de i princip är den styrande,
den logisk-analytiska och den
omvårdande stilen.

Anpassat ledarskap

Det är nu som det hela blir svårt,
men samtidigt lite spännande.
Det är nämligen så att olika
ledarskapsstilar är bättre än
andra beroende på i vilken fas
som gruppen befinner sig i. I
tillhörafasen är det viktigt att
man som ledare visa "makt".
Det gör man genom att gå in och
styra gruppen med ramar,
bestämda tider och med riktlin
jer. En grupp i tillhörafasen utan
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riktlinjer kommer bli förvirrad
och tappa tråden.
Under
rollsökningsfasen
krävs däremot en handledande
ledarstil. Det är viktigt att grup
pen arbetar och får ta de
konflikter som behövs för att
gruppen skall gå framåt. Det är
dock viktigt att se till att
gruppen rör sig framåt och att
den följer den röda tråden.
Under
samhörighetsfasen
behövs däremot en delegerande
ledarstil. Det kan vara svårt att
som ledare släppa taget och låta
gruppen föra ett liv för sig självt,
men det är ett nödvändigt steg.
Det är viktigt att inte störa
gruppen i samhörighetsfasen för
mycket då detta skapar oro och
för gruppen tillbaka i FIRO cirkeln.
Faktum är att en felaktig
ledarskapstil alltid leder till en
tillbakagång.

Om gruppen är i samhörighet
och jag går in med makt och styr
gruppen så kommer den bli
osäker och gå tillbaka med
blixtens fart till tillhörafasen,
detsamma gäller rollsökningsfa
sen. Om Jag alltid har en
handledande roll kommer grup
pen inte kunna lämna rollsök
ningsfasen
förrän
gruppen
beslutar att konfrontera ledaren
vilket ju karakteriserar rollsök
ningsfasen.
Att leda är att känna av var
gruppen står i sin utveckling och
hela tiden anpassa sitt ledarskap
till gruppens utveckling. Det är
viktigt att ge gruppen vad de
behöver och inte det som den
vill ha. Om det som gruppen
behöver är vad den vill ha så är
det jättebra, men det är inte
alltid så är fallet.

Mikael
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Snart är nästan hela sektionen ...

Ute å seg lar
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Snart . . . sommar, sol, segling. Tappa ankar, lätta magen. Med
vågor i håret och vatten i knäna. Du har kanske drömt om att
kunna snacka med en riktig sjöbjörn, på sjöbjörnars vis.
Nåväl, här har du lite hjälp på traven.

S

närmar sig
med stormsteg. När läs
året avslutats och de sista
tentorna skrivits bär det för
många elektriker av ut på böljan
blå. Esquadern har blivit en
trevlig tradition här på vår
sektion. Av de som deltar har
många varit med förut medan
andra deltar för första gången.
Att vara nykomling och helt
grön ute på sjön kan i början
vara besvärligt. Om man snabbt
vill ta sig in i de coola seglar
gängen finns det några genvä
gar. Skaffa Henry Lloyd-jacka,
odla skepparkrans och lär dig
några bra seglartermer.
För att hjälpa de grönaste av
gröna bland nybörjare presente
rar Emissionen en ordlista med
ord som kan komma till använd
ning på sjön.
O M MA R E N

Seglartermer från A till ö

Akterseglad -någon som är
glad att se aktern, akter-se-glad.
Akterlik - någon som dog bak
i båten, blev senare gast.

Babords halsar - Barlasten
rinner ner i halsen (se barbord
och barlast).
Barlast - 1) Det som skall stå
på barbordet. 2) Att man inte
kan hålla sig från barer.
Båtshake - uttalas båtshejk,
bra att plocka saker ur sjön med.
Bär av - Samma sak som bär ut
iland. Exempelvis "Bär av
honom".
Bära hän - Att påskynda ett
arbetes utförande. Liktydigt
med "Sätt fart!"
Bäring - Smycket som bärs av
elektros härskare.
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Dragg - sak man slänger i sjön.
Fästes med fördel i båten med
hjälp av en lina före islängandet.
Durk - misstolkning av att
sjöman Sven låg däckad av
ölburken. I den hårda vinden
hördes bara "däckad på dur
ken".
Fall - Det som inträffar när
man knockas av en slående
bom.
Fender - Bra att ha mellan
båtar eller runt lägerelden på

kvällarna. Ej att förväxlas med
lbanez.
Hålla är ett vanligt ord i
många sammanhang.
Hålla igen - ordförande borde
göra det oftare.
Hålla koll - ordförande borde
göra det oftare.
Hålla boll - något man inte får
göra när man spelar beachvolley.
Hålla emot - vadslagning.
Hålla kurs - detsamma som
att hålla låda fast här med
innehåll.
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ju detsamma som att gömma.
Hålla andan - bra att göra
under ytan.
Kryssa - motsatsen till ringa i
luffarschack.
Kära - att hålla någon nära.
Kölsvin - svinet under däck.
Skeppare - svinet på däck.
Levang - ej att förväxlas med
lavemang.
Lova - att vara ledig. Se även
sommarlova.
Lovart - att vara ledig är en
konstart.
Lovgirighet - får inte nog av
ledighet.
Lägga är ett annat vanligt ord.
Lägga av - 1) annat ord för ge
upp. 2) väderspänningar.
Lägga fast - med ordförande
när han blir jobbig.
Lägga in - 1) se sill. 2) något
man gör på torken.
Lägga ombord (ombordlägg
ning) - gör man med en full
skeppare.

Lägga till - addera.
Lägga till spels - addera i
poker.
Lägga upp - sy upp för långa
kläder.
Lägga ut - bli tjock.
Lätta - smörpaket.
Rappa ur - Petter
sjunger om klockor,
även modern frö
ken ur.
Rullfocken - slö
fockens kusin.

Sjömanskap - tjejer gillar
sjömän och ibland gör de ett
fynd.
Sjökort - kort man tar på sjön.
Sjökort - finns i sjön.
Sjökort - inte så lång sjö.
Slacka - slöa.
Slagsida - båda kinderna.
Spritsad tamp - snöre som fått
glasyr på sig.
Ta hem - betyder inte att du
skall ta hem det till dig utan ta in
det till båten.

Text: DanUka
Teckning: Fredrik
Foto: ur Emissionens arkiv

De olika borden på en
båt:

Babord - misstolkning av bar
bord, dvs bordet för spriten.
Borda - konstig grammatisk
släkting till borde.
Borde - något man inte gör.
Bordläggning - skepparen som
nar på barbordet.
Centerbord - bordet mitt i båten.
Ombord - "gör ombord gör
rättbord".
Skrivbord - hör inte hemma på
en båt.
Styrbord - styrmannens bord.
Överbord - skepparens bord.

För en kanske mer riktig beskrivning kan ni
alltid gå till:

http://www.e.kth.se/--e93 j of/esquader/
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En sagol i k h istoria
Det låter helt otroligt när jag ser tillbaks på det nu på ålderns höst.
Att världen kunde förändras så mycket, så plötsligt. Det fanns nog
inte någon som hade kunnat ana det.

N

tillbaks på
den tid då allt föränd
rades så minns jag den
som skrämmande, men samtidigt så spännande.
Allt tog sin början en helt
vanlig dag, i en helt vanlig
nyhetssändning.
" ... och nu går vi över till
ekonominyheterna ... " sa den
leende nyhetsankaren. Då dök
det upp en förtroendeingivande
man i TV-rutan. "Det går fortfa
rande bra med vårt lands eko
nomi. Experter spår nu en ny
trend i ekonomin. Vi har besökt
av en expert som ska berätta vad
han har kommit på."
I bild syntes så en ny förtroen
deingivande man. Han berät
tade att alla företag nu skulle
börja med goodwill och att det
var den nya trenden. Med
goodwill skulle alla företag tjäna
mer pengar och ekonomin skulle
gå ännu bättre. " ... genom att
företagen delar ut gratisproduk
ter så kan de attrahera fler
kunder, deras övriga inköp kom
mer sedan kompensera förlus
terna ..." sa mannen i TV:n.
ÅR JAG S E R

Runt om i det lilla landet satt
tjocka gubbar djupt nere i sina
fåtöljer. Några av dem ägde
företag som sålde saker till
kunder, som ju företag så ofta
gör. Eftersom de litade på exper
ten lyfte de sina bärbara telefo
ner och ringde till de som
jobbade för dem.
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Nästa dag kunde man redan
se butiker som bjöd sina kunder
på varor. "Hos oss får du gratis
strumpor" stod det i fönstret på
en butik, i en annan stod det
"Gratis skrivbordsunderlägg". I
konditorierna var bakelserna
gratis och på biograferna pop
cornen.
Experten i TV hade haft rätt,
fler kunder kom till butikerna
och därför fortsatte butikerna
bjuda på varor.
Så kanske det hade kunnat
fortsätta att vara, men nu var det
emellertid så att det fanns en
kortväxt tjock man i det lilla
landet. Han hade bestämt att
han skulle bli den rikaste man
nen av alla, för han visste att
pengar var den enda som gjorde
en människa glad på riktigt.
Eftersom antalet kunder ökat
när hans butiker gav bort varor
så bestämde han att fler varor
skulle bli gratis, så att fler
kunder skulle välja hans butik.
Runt om i det lilla landet satt
det andra kortväxta tjocka män
och tänkte på samma sätt. I
affärerna blev fler och fler varor
gratis och överallt fanns rekla
men som skulle locka till de
bästa gratisköpen. Varje dag
hade någon affär ökat antalet
gratis artiklar och varje butik
blev tvungen att göra likadant,
för vem vill betala för något som
är gratis?
Tiden gick och hysterin blev
bara större och större. En dag var
alla varor i alla butiker gratis.
Nu gick det inte längre att ta
betalt för någonting för det gick
alltid att få tag på det gratis
någon annanstans.
När affärerna inte tog betalt
för vad de sålde fick de inte
heller in några pengar. De

kortväxta tjocka männen i landet
blev inte rika som de trott utan
istället fattigare och fattigare. De
insåg att om de inte kunde tjäna
några pengar så kunde de inte
heller betala löner till de som
arbetade för dem. Därför slutade
de en efter en att betala ut löner
till de anställda.
Arbetarna blev naturligtvis
arga, som arbetare blir när de
inte får betalt. De gick ut på

gatorna och demonstrerade.
"... bort med statsministern ..."
och "... slå igen ekonomi
nyheterna ... " var några av slag
orden. Det dröjde emellertid inte
lång tid innan arbetarna förstod
att om man inte behöver betala
för varorna i butikerna så behö
ver man inte heller någon lön.
Den stora tjocka statsminis
tern i landet beslutade att inte
heller poliserna och militären
skulle få något betalt. För utan
löner och utan priser fanns ingen
skatt som kunde betala poliserna
och militären. Så fungerade
nämligen skattesystemet i det
lilla landet.
På nyhetsredaktionen fick
man inte heller någon lön av
samma anledning. Runt om i
landet gick nu människorna till
sina arbeten var dag. Till en
början utan att reflektera över
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varför, men när tiden gick
började dock fler och fler fun
dera över varför de egentligen
jobbade.
Kassörskorna insåg att deras
jobb nu var överflödigt så istället
började de hjälpa kunderna i
butiken, vilka tidigare sprungit
runt som yra höns och spillt sin
fritid på att leta efter marmelad
burkar och fryst torskfile.
Militären kom på att det
egentligen var ganska löjligt att
springa runt dagarna i ända och
leka krig för det fanns ändå
ingen som ville kriga med det
lilla landet. Officerare och gene
raler började istället hjälpa pen
sionärer över gatan och ta hand
om barnen på dagis där barn-

grupperna tidigare varit allt för
stora.
förtroendeingivande
Den
mannen i TV insåg att ingen
längre brydde sig om ifall eko
nomin hade minskat eller ökat
under natten. Han slutade på TV
och flyttade hem till sin mamma
som behövde hans hjälp, efter
som hon var sängbunden efter
en stroke hon fått en gång då
hon stressat runt i jakten på en
marmeladburk.
Bankrånarna slutade råna
banker, då pengar inte längre
hade något värde. De kom på att
det fanns så mycket nyttigt som
de kunde ägna sig åt istället för
att råna banker. Bankkassörs
korna och bankdirektören bör-

t--.J _____.____

jade jobba på cirkus där de fick
god användning av sina uppträ
nade leenden.
Visst låter det otroligt när jag
ser tillbaks på det idag. Så var
det i alla fall. Det finns nog ingen
idag som längtar tillbaks till
tiden före denna stora föränd
ring. Inte tänkte vi någonsin på
hur märklig vår värld egentligen
var. Att pengarna som vi trodde
skulle göra oss så lyckliga
egentligen var dem som gjorde
oss så olyckliga. När jag ser
tillbaks på det idag känns det
som en helt sagolik historia.

Text & bild: Oscar

Gå med i
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Bli medlem i Knepp!
Knepp är en fotoföreni n g
som h a r ett mörkrum
i Q-huset. Vare sig du
är nybörjare el ler erfaren
fotograf så är d u
väl kommen i Knepp.
Mer i nfo h ittar du på:

www.e. kth.se/esekt/org/knepp/
(vi bj uder på kaffe)
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Att kolonisera andra planeter har varit SF-författarnas dröm i över
hundra år. Hur långt har vi kommit idag? Emissionen granskar.
om kolonier i rymden. Även om
Hawking fått rätt hård kritik för
förslaget att "sprida sig till
rymden" och därmed säkra
mänsklighetens överlevnad får
nu tanken en allt större skara
anhängare.

The ARC

F

4 5 år sedan
tog syret slut i kapseln
hos Lajka, den ryska
hunden som skickats upp i
rymden för att testa om det gick.
Ett drygt halvår senare bildade
amerikanarna NASA, och rymd
kapplöpningen mellan USA och
Sovjet kom igång på allvar. På
60-talet trodde en hel del att
Mars skulle börja koloniseras
redan i slutet av århundradet.
Finns det fortfarande en framtid
för djärva upptäcktsmän som
letar upp nya planeter där de
sedan hissar upp sitt respektive
lands flaggor?
öR CIRKA

Ändrade planer

Idag är situationen annorlunda.
Sovjet har sedan länge gått i
konkurs, NASA blir allt mer
näringslivsorienterat, medan
rymden bortom Jordens
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omloppsbana framstår som ett
tråkigt vakuum utan något
större kommersiellt värde. Sakta
håller dock läget på att ändras,
vilket delvis beror på själv
mordsattackerna i USA den 11
september förra året. Redan
några dagar efteråt sammanfat
tade den berömde astrofysikern
Stephen Hawking den allmänna
stämningen när han i en intervju
med The Telegraph sa: "Jag tror
inte att mänskligheten kommer
att överleva nästa årtusendet om
vi inte sprider oss ut i rymden.
Det finns alltför många olyckor
som kan drabba liver på en enda
planet. Men jag är en optimist. Vi
kommer att nå stjärnorna."
Kriget mot terrorismen har
inte bara lett till massiva "upp
rensningsaktioner" runt om i
världen, det har även gett nytt
bränsle åt den gamla drömmen

William E. Burrows, författare
och professor i journalistik vid
New York University är hjärnan
bakom ARC, Alliance to Rescue
Civilization. "Det är en gravall
varlig ide", sa han i en intervju
med space.com. Tanken är att
försöka dokumentera så mycket
man bara kan - från DNA till
byggnadsritningar - för att
sedan skicka iväg dem till ett
säkert ställe (Månen) tillsam
mans med några levande repre
sentanter för mänskligheten.
Därmed lär man kunna försäkra
sig mot eventuella krig, virus
och asteroider.
Att finansiera ett sådant pro
jekt är inte det lättaste. Burrows
förslag har redan väckt intresse
hos åtminstone en stor finansiär,
men mest hoppas man på att
allmänheten blir den största
bidragsgivaren, bland annat
med hjälp av insamlingar och
lotterier där man kan vinna en
rymdresa.

Keep it in the family

Ett mer radikalt sätt att rädda
mänskligheten och sprida civili
sationen och demokratin i vårt
universum är att kolonisera
andra planeter i omgivningen.
Det största problemet är att
eventuella kolonisatörer skulle
behöva århundraden på sig för
att genomföra ett sådant upp
drag, vilket i sin tur medför en
kännbar risk för att en mindre
besättning skulle duka under
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efter en våldsam inre konflikt. andra lär det dessutom bli
Ett annat problem är inavel, som mycket lättare att undvika kon
även det skulle kunna bli ett flikter och inbördeskrig under
stort problem. I ett försök att en lång resa. Att kunna gifta sig
tackla dessa problem räknade och få barn är enligt Moore
minst lika
antropologen
viktigt som
John Moore från
att kunna
University of Flo Att kunna gifta sig och
rida nyligen fram
navigera
få barn är enligt Moore och
att det endast
minst lika viktigt som bedriva
skulle behövas
runt 160 personer
forskning.
att kunna navigera
på ett liknande
"För
en
uppdrag. Detta
rymdbe
skulle innebära att varje besätt sättning som kommer att koloni
ningsmedlem skulle få runt tio sera [andra världar] och behöver
potentiella partners att välja på, reproducera sig själv i många
och om det låter lite, "tänk hur generationer är en barnmorska
många människor du gick ut precis lika viktig som en expert i
med innan du gifte dig", säger drivsystem," sa Moore i en
Moore i intervju med New intervju.
Scientist. Efter cirka tio genera
tioner skulle de dock behöva Mission to Mars
återvända till Jorden för att Att kolonisera främmande sol
"umgås" med urbefolkningen.
system är det dock ån så länge
Om alla ombord på rymd inte tal om: det lär dröja innan
skeppet är besläktade med var- warphastigheter blir verklighet.
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Idag är man fortfarande begrän
sad till kemiska bränslen för att
kunna ta sig fram i rymden,
vilket är oerhört dyrt och lång
samt. Om 20 till 30 år räknar
man dock med att kunna skicka
den första bemannade expedi
tionen till Mars, och eventuellt
upprätta en permanent bas där.
Det återstår att se om de
utvalda klarar sig på egen hand i
tiotals år eller om man blir
tvungen att avla fram en familj
stresståliga astrofysiker vid
Cern. Det mest troliga (om än
oglamorösa) är dock att man
fortsätter att skicka upp robotar,
som åtmistone än så länge inte
kräver en fast relation för att
kunna klara sig under en längre
tid.

Sergej
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Studentorkestern SMusK grundades för 40 år sedan. Detta
firades med en koncert lördagen den 27 april.

S

är en
humoristisk och r�sp��t
lös form av mus1kutov
ning, i alla fall om man får tro
programbladet. När Emissio
nens utsände äntligen kommit
fram till obygden där tillställ
ningen hölls bjöds det på sång,
musik och dans samt ett och
annat jycke!.
Publiken var
månghövdad och flera av sta
dens och landets övriga orkest
rar var färgrannt representerade.
T U D E N M U S IK

40 år

Även den matematiskt efter
blivne torde kunna räkna ut att
SMusK grundades 1962. Tre
tappra instrumentanvändare
grundade då en orkester med
två trumslagare och en dragspe
lare. De kallade sig för Kongl 1.
Skalärmusikkåren, men det för
kartades snabbt till SMusK.
Under årens gång har många
medlemmar kommit och gått,
musik har spelats in på såväl LP,
EP, band som CD. Dessutom har

Glada som ystra får . Baletten Skoletten dansar.
orkestern turnerat i såväl Europa
som Israel.

Banjo?

Hur lät det då? Ja, som lekman
säger man väl bra, men mer
initierade källor talade om ett
tight sound och starka solon.

SMusK verkar således gå en
strålande framtid till mötes, men
som den kritiskt granskande
tidning Emissionen är, måste det
påpekas att konserten genom
fördes utan banjo, studentmusi
kens kanske främsta och
förnämsta instrument. Möjligen
kan någon elektriker förbarma
sig över instrumentet och börja
spela. Det lär ju inte vara så
svårt.

Anders J

En rad svängiga nummer framfördes.
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En av grundarna lämnar över
en baskagge i present.
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The land of the Ring
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls oj stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land oj Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all,
One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bindthem
In the Land oj Mordor where the Shadows lie.

M

o R o o R . Skuggornas
land. Det var ditt vi
skulle bege oss. Vi
klev av vår transport och började den första mödosamma
klättringen upp längs steniga
stigar. På grund av den branta
stigningen gick det långsamt att
ta sig upp till den första platån.
Mäktig var den syn som mötte
oss. Det var med lite rädsla och
inte så lite beundran vi blickade
upp mot det mäktiga Dome
dagsberget.

Domedagsberget

Ja, så heter det i alla fall i Sagan
om Ringen. I verkligheten heter
berget, eller snarare vulkanen,
Mt Ruapehu och ligger ungefär
mitt på nordön på Nya Zeeland.
Vulkanen skulle faktiskt utan
problem kunna kallas för dome-

dagsberg även i verkligheten då
den har ett mindre utbrott
nästan varje år. Senaste stora
utbrottet kom 1995.
Vandringen vi skulle gå heter
Tongariro Crossing. Den har fått
sitt namn av att man passerar
runt en annan vulkan som heter
Mt Tongariro.

Red Crater

Efter att ha vilat ett tag på platån
nedanför Mt Ruapeu fortsatte vi
att traska över en liten vulkan
öken. Därefter var det återigen
dags för att klättra på en ganska
liten smal vulkanisk bergsrygg.
Nästan uppe på toppen blick
ade vi ner i något som kallas Red
Crater.

På topp

Väl uppe på toppen av ryggen
hade vi en vidunderlig utsikt.
Hela nordön bredde ut sig åt alla
väderstreck. Vidare blickade vi
ner över Blue Lake och Esmerald
Lakes. Efter att ha bromsat i
nedförsbacken ned från toppen
på ryggen valde vi att stanna för
att tömma skorna på grus samt
luncha.

Inget bad

Man blev grymt sugen på att ta
sig ett litet dopp för att svalka
sin kropp i de små Esmerald
Lakes, men då de är giftiga är
det inte att rekommendera.
Efter att Stefan tagit hand om
sina nya fina skavsår gav vi oss
av igen upp mot Blue Lake.
Även denna sjö var väldigt
vacker och troligen giftig.
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Äntligen nedför

Efter att ha gått ett tag så började
det så äntligen slutta nedåt. På
vägen stannade vi till och vilade
lite vid en av de två övernatt
ningsstugor som finns utmed
Tongariro Crossing.Efter stugan
fortsatte det nedåt genom ett
gräslandskap för att sedan
avsluta med nästan en timmes
vandring
genom skog. Väl
framme vid parkeringen var det
till att vänta ungefär en timme
på att returbussen.

Fler äfventyr

Någon vecka senare befann vi
oss på Nya Zealands sydö. Vi
tog oss upp till det underbara
naturområdet Abel Tasman.
Häruppe på norra delen av
sydön kan man vandra, paddla
kajak, kryssa, cykla eller åka
båttaxi i en underbar skärgård.
Vi valde att en morgon åka ut
med en av de otaliga taxibåtar
som lämnar den by som ligger
precis söder om naturområdet.
Vi åkte med den till en bukt
längre norrut och gick därifrån
tillbaka till vartifrån vi utgått.
En av de underbara naturplatser
som vi passerade var en sorts
naturlig pool som hette Kleopa
tras pool. Den bestod av ett
mindre vattendrag med por
lande vatten som rann till och
från själva poolen. Här stannade
vi och åt våra lunchmackor.

1

Västkusten

Efter Abel Tasman gav vi oss av
ned längs västkusten på sydön.
Vi stannade till vid Bullet River
och provade på forsränning.
Tyvärr var det lite av en besvi
kelse p g a det låga vattenstån
det. Det fanns dock några
spännande inslag.

Lever på hoppet

Ett av de ballare inslagen var ett
klipphopp från strax över tio
meter. Jag var en av de första
som hoppade. Tyvärr råkade jag
lande i något sittande ställning,
vilket kändes ganska ordentligt i
min bakdel. Efter några hopp
var det så dags för Stefan. Han är
en person som inte gillar höjder
sådär jättemycket, så det var
oerhört intressant att se om han
skulle våga hoppa.

No return

Nu var det så att det faktiskt inte
fanns någon bra väg ner annat
än å hoppa, så ja, han hoppade.
Om jag tyckte att min landning
varit dålig var den inget mot
Stefans. Han satte sig fullkom
ligt på ytan. Från tio meter höjd.
Det säger sig självt att vissa
delare av kroppen kändes mer
än andra. Även Cilla, inte hon
heller förtjust i höjder, gjorde
hoppet. Dock var det närmare
perfektion än vad jag och fram
för allt Stefan lyckades med att
uppnå.

Fox-glaciären

Nästa äfventyr var en glaciär
vandring på Fox-glaciären. Fox
är en av fyra glaciärer i världen
där man kan stå i tempererad
regnskog och titta ner på en
glaciär. Det finns två glaciärer
här på Nya Zealand och två i
Peru, om jag inte minns fel. Vi
tog en heldagstur, vilket blev lite
segt i längden. Is, isgrotta, mer is
och en grotta till, ännu mer is.

Kajakpaddling

Fortsatte ner längs kusten till
Milford Sound som ligger
underbart beläget längst in i en
fjord i det berömda fjordland
skapet. Det regnar en del här.
England får cirka 2 meter regn
per år medan fjordlandskapet
får cirka 7 meter regn per år.
Alltså om du är här och har sol
har du tur. Vi bodde över natten
på ett vandrarhem strax utanför
själv Milford Sound som har 128
bofasta människor. Vi hade
bokat kajakpaddling till dagen
efter och var grymt oroliga för
vädret eftersom det regnade en
hel del när vi kom dit. Så kom
dagen och solen sken från en
molnfri himmel. Att paddla i
Milford Sound var bland det
bästa på hela resan. Är du på
Nya Zealand är detta en av de
saker du inte får missa.
Text: Uffe Kalla
Bilder: Stefan Söderberg &
Cecila Olsson
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