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.holmi n@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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Den ljusnande fram
tid är vår

S

någon gång i
A mi�:: av läsperioden
kanske inte motivationen alltid är
den bästa, och
nyårslöften
om att plugga
mera
och
bättre börjar
en
kännas
aning
ansträngande,
kan det vara
dags att tänka
lite framåt. Ja,
inte bara till
nästa veckas
labbar eller
kommande
tentor, utan
snarare mot
sommar, sol
och bad.
Just nu verkar sommaren kan
ske långt bort när man går i
slasket och läser löpsedlar om
sämre tider och ett bistrare
världsläge. Men om alla går och
gnäller om att det verkar bli
gråare och tristare tror jag att vi
uppfyller vår egen profetia. Där
för tycker jag att vi ska

anstränga oss för att fokusera på
det positiva snarare än det nega
tiva, för med lite vilja kan man
komma långt.
Vem är det nu
som sitter och
gnäller
ihop
sådant här dra
vel? Jo det är ju
er alldeles nya
che. Och vad kan
sägas om mig
annat än att jag
är den som ska se
till att ytterligare
ett fantastiskt,
uppfinningsrikt,
informativt och
underhållande år
av Emissionen
utkommer till ert
nöje. Men Emis
sionen blir inte bättre utan feed
back. Skicka ett mail till
emission@e.kth.se eller hugg tag
i en emitteuse eller emitteur.
Kanske tycker du att det är så
roligt att skriva att du likt
många före dig fastnar.

Utgivningsdatum
Fredag 21 december
2001
Adress
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 - 21 31 18
Epos!
emission@e.kth.se
www
http://www.e.kth.se/esekV
arg/emission/
Tryck
PP Print AB, 447 30 20
Upplaga
1 000 exemplar
Nästa manusstopp
18:e mars
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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
epos!
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
texter
att
behandla
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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 artiklar
tar
Emissionen
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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OrdfOrd

Ordförande på bal håller tal och skänker presenter

M

s Å G hur händerna
darrade en aning
och blicken svepte
över rummet, så tog han sakta
upp det lilla pappret med
anteckningarna på. Det var ett
ganska litet papper med ganska
stora handskrivna ord på. De
ätande stirrade tyst och förvän
tansfullt, vad kommer han att
säga? Vad är det för present han
har med sig? Kommer han att
vara lika tråkig som de tidigare
talarna? Så tog han till orda, efter
de etikettsrätta öppnandet fort
satte han med en kort historia:
-Som studerande på Elektro
har jag lärt mig lösa många
integraler men det här med
kärnkraft hajjar jag faktiskt inte,
jag menar, varför skall man ha
kärnkraft när det finns elektrici
tet?
Han väntade in de ätande och
hoppades att valet av skämt
passade, och väntade lite till, nu
kom några sporadiska skratt,
men i allmänhet var det pinsamt
tyst. Jaja, tänkte han sakta för sig
själv, då tar jag inte den historien
igen, framförallt inte för Läkar
studerande.
Talet blev faktiskt ganska bra,
trots allt. Det räddades framför
allt av att jag hade en kul
present, en besk-spruta som var
kopplad till en syrgasmask. Det
här är kanske det absolut roli
gaste man får göra som Ordfö
rande för Konglig Elektro
sektion. Det är kanske det
absolut mest läskiga också men
otroligt lärorikt!
AN
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Tack för förtroendet!

Jag vill tacka alla som röstade på
mig i urnvalet inför december
SM (Sektionsmöte). Tack för ert
förtroende, jag skall göra mitt
bästa för sektionen, jag lovar!
Ni betalar ju samtliga en
sektionsavgift som går till vår
sektion. Pengarna används till
saker som att se till att tolvan
funkar, att det finns bestick (de
har tydligen ben?!) i lådorna, att
ni alla skall få bra undervisning,
att KTH sköter sig och inte kör

över våra åsikter. Jag är inte
heller så naiv att jag tror att alla
vill engagera sig, vissa kanske
tycker att det räcker med att läsa
Emissionen, och saker och ting
fungerar ju faktiskt ganska bra
trots allt. Visst är det så, och man
skall givetvis inte engagera sig
om man inte tycker att det
verkar roligt. Eftersom alla funk
tionärer på sektionen arbetar
ideellt är det mycket viktigt att
alla har roligt, annars jobbar
man ju inte!
Det jag vill få sagt är att jag
skall försöka hantera era pengar

på ett sätt som jag tror ni vill,
samt att om ni vill får ni hemskt
gärna ta kontakt med mig så kan
vi träffas över en öl och snacka
om vad nu ni vill, jag är här för
er, inte för mig! (Jag har i och för
sig rätt kul!) Jag pratar gärna om
varför vi har en sektion och jag
försöker respektera alla(h)s åsik
ter!

Tre saker av intresse:

1) KTH har ändrat festreg
lerna för sektionslokalerna. Vill
DU ha fest i 12:an kan det säkert
ordnas men ta kontakt med mig
eller någon klubbmästare i god
tid innan. Då hinner vi berätta
om hur det fungerar och varför.
2) Olika föreningar på sektio
nen kommer att anordna pub på
onsdagar. Målet är att det skall
vara en pub i tolvan varje
onsdag. Är du med i en sektion
förening och vill ni synas lite
mer, skicka mig ett mail så
hjälper jag er att organisera det.
3) Eftersom KTH har ändrat
festreglerna kommer vi tyvärr
att behöva vara hårda på att
endast THS medlemmar får festa
i tolvan. Vi tycker det är jätte
synd och arbetar för att få ett
alkoholtillstånd för THS-med
lem plus gäst. Ring eller maila
gärna om du vill få mer informa
tion.
Hoppas det gått bra med alla
tentorna, jag har äntligen tagit
Modärnen!
Eder Ordförande,
Gustaf Westerlund

eordf@e.kth.se, 0733-549018
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TEKNOLOGER
har
goda möjligheter att
påverka vår utbildning.
Vi har representanter på olika
nivåer inom KTHs organisation.
Men vad är det vi vill förändra
och vad är det som vi verkligen
vill ha kvar?

En Plan

ESN kommer att upprätta en
verksamhetsplan eller man kan
kalla det målsättningar på lång
och kort sikt som vi med kraft
kommer att driva för att uppnå.
Dessa målsättningar kommer
inte att vara fastlåsta för alltid
utan förhoppningsvis kommer
vi att plocka bort dem då de är
uppnådda eller modifiera dem
allteftersom vi blir klokare. Alla
skall kunna se vad vi vill göra
och verksamhetsplanen kommer
att finnas på ESNs hemsida.
Vem är det som bestämmer
vad vi skall uppnå? Jo, det är du!
Du har säkert några bra ideer
som skulle förbättra utbild
ningen. Det kan vara stora
omstörtande saker eller små
detaljer. Om ESN-mötet fattar
beslut att vi skall verka för din
ide, kommer vi jobba hårt för att
driva igenom den. Kom på nästa
ESN-möte och tala om vad du
tycker att vi skall göra eller
skicka ett mail till oss.
Efter årets första ESN-möte
någon gång under februari kom
mer vi att ha en plan. Det jag
själv tror är det viktigaste vi kan
göra för att få till förändringar
till det bättre är att ge feedback
på våra kurser. Det borde inte
finnas någon utbildare på elekt
ros kurser som inte känner till
det webbaserade utvärderings
systemet som Hemik Åhlander
gjort. Systemet gör det möjligt
att mycket smidigt och enkelt
administrera en utvärdering.
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Om du är •
utbildare och
vill veta hur
det fungerar så
ta kontakt med
oss. De kurser
där utvärde
ringar regel
mässigt
genomförs
fungerar ofta
bra. Det som
jag tycker är
något förvå
nade är den
motvilja som finns att genom
föra utvärderingar innan kursen
är klar, typ i halvtid. Då skulle
man kunna få reda på om något
inte är bra och dessutom ha tid
att göra förändringar innan det
är för sent för just den kursom
gången.
Det är lite märkligt att det just
här på KTH är svårt att genom
föra utvärderingar där alla ver
kar vara av den uppfattningen
att system fungerar bättre med
återkoppling.

Utbilda utbildare

En annan sak gäller fortbildning
av utbildare. Jag känner inte till
någon som är fullkomlig eller
vet allt om sig själv. Ett sätt att få
bättre självkännedom och bli en
bättre utbildare är att få person
lig feedback. Att ge feedback på
kurser och till utbildare kostar
lite och är något vi alla tjänar på.
Jag hoppas att en av de första
målsättningar som klubbas ige
nom på ESN mötet är att vi skall
verka för att det genomförs
halvtidsutvärderingar och att
utbildare får personlig feedback
på ALLA kurser. När det gäller
feedback är det ju helt upp till
mottagaren att göra vad han/
hon vill med den och förhopp
ningsvis kommer de flesta utbil
dare att finna det värdefullt.

Vår del

Vi teknologer är själva ansvariga
för att vi lär oss något och skall
man klara av studierna så har de
flesta av oss märkt att det är
engagemang och hårt arbete
som gäller. Det finns ett pedago
giskt postulat av Fredriksson
Gestrelius som beskriver detta
på ett bra sätt
"Den enskilda människan
själv är den enda som kan vara
aktiv på ett sådant sätt att det
sker ett lärande - allt en utbildare
kan göra är att skapa lämpliga
yttre förutsättningar för lärande
och stimulera den enskildes
aktivitet."

Årets Lärare

Det finns bra utbildare på KTH.
Just nu (början på februari)
pågår nominering till "årets
lärare" på elektro. Nominera
den lärare som du tycker är värd
det. Nominerar gör du på elekt
ros hemsida. På sektionsmötet i
februari kommer därefter valet
av "årets lärare" att ske. Det är
viktigt att vi uppmärksammar
bra pedagoger, både som föredö
men och för att visa att vi tycker
det är viktigt med god pedago
gik.

Dan Skogström
sno@e.kth.se
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Nya festregler
Från och med årsskiftet gäller en del nya regler för
festarrangemang i Tolvan. Dessa regler kommer från
KTH och det är väldigt viktigt att vi följer dem.

D

FLESTA
kanske
känner till de gamla
reglerna men det kan
vara bra med en liten påminnelse.
• KTHs väktare nås på larm
numret 790 77 00.
• Mellan kl. 03.00 och 06.00
kommer alla e-teknologer
vara utloggade från Tolvan.
Städning efter fest får hålla
på till 04.00 men korten fung
erar ändå bara till 03.00.
• Vid varje arrangemang där
fler människor än 20 närva
rar, måste en diplomerad
festansvarig vara närva
rande. En diplomerad festan
svarig är en person som
genomgått en viss utbildning
som KTH tillhandahåller. På
elektro ingår hela PR, delar
av Styret, ÖSK, Elogen och
TolvC.
• Vid alla arrangemang där fler
än 20 personer deltar krävs
en festanmälan. Denna skall
skrivas under av tolvC,
klubbmästarna eller ordfö-
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randen. Festanmälan måste
lämnas in till KTHs säker
hetssamordnare minst 4
VARDAGAR innan festen.
Anmälan måste bli godkänd
för att festen skall få genom
föras, vid avslag meddelas
detta, annars inte.
Vid festtillfället skall festan
svarig kunna visa upp en
kopia av godkänd festanmä
lan.
Vid alla fester måste en dörr
vakt finnas. Dörrvakten skall
bära en skylt märkt "THS
kontrollant".
Alkoholhaltiga drycker får ej
förtäras utanför sektionslo
kalen. I övrigt gäller vårt
utskänkningstillstånd. Fest
tillståndet är permanent
men gäller ENDAST för
THS-medlemmar.
Festansvarig och övrig fest
personal får ej förtära alkohol
under pågående arrange
mang.
KTHs väktare har rätt kräva
att festarrangören avbryter

•
•
•
•

festen om ovanstående regler
ej efterföljs.
Oplanerad efterfest skall
anmälas till KTHs väktare
på telnr 790 77 00.
Man får ej övernatta i Tolvan.
Det är förbjudet att använda
rökmaskin.
Det råder rökförbud i Tolvan.

Om vi i Tolvan väljer att strunta i
dessa regler kommer KTH att
stänga av vår lokal en timme
tidigare. En timme för var
förseelse. Därför ligger det i
allas vårt intresse att det här
fungerar.
Om någon har någon ytterli
gare fråga kan man kontakta:
Klubbmästarna:
T heresia Jonsson och
Carin Omurcali, pre@e.kth.se
TolvC:
Tobias Ahlgren, tolvc@e.kth.se
Ordföranden:
Gustaf, Westerlund,
eordf@e.kth.se

Carin O
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Flugfiske

Just nu är det vinter i Sverige. Utanför fönsterrutan är vädret bitande, även om
man inte kan se det då världen just under denna årstid uppslukats av ett ogenom
trängligt mörker. Det är under denna ögonblindande del av året som jag bara vill
bort, att resa är för dyrt, men man kanske kunde skaffa sig en ny hobby!

F

SAKER
HAR lyckats
trollbinda sina utövare
så mycket, förutom möj
ligtvis Star Trek och religion,
som flugfiske. Att fiska fluga är
mer än en besatthet, det är en
livsstil.
Med konceptet flugfiske följer
ett utpräglat miljöintresse, tro
ligtvis hade vi inte haft några
outbyggda älvar kvar i sverige
om inte flugfiskare slutit
upp bakom andra miljö
kämpar i kampen mot
elbolagen.
Å

mängder insekter som flyter på
ytan oförmögna att fly, så gör de
det, och de äter inget annat!
Det gör att under svärmning
arna äter fisken bara en speciell
insektsort, alla andra sätt att
fånga fisk var lönlösa, förutom
med nät. När dessa fiskar med
krok och fjädrar skulle fångas
var det brukligt att man klädde
upp sig och att man såg ner på

Gamla anor

Flugfiske härstammar från
England i den form som vi
känner igen det idag.
Gentlemän i tweed och
finkläder började intres
sera sig för hur man med .......!!'llial::.-....
1
fjädrar och krokar kunde
imitera de insekter som
fiskarna genom att "vaka"
glupskt satte i sig i stora
mängder i de floder som
stilla flöt igenom de små
byar där gentlemännen
bodde.
Det finns ett fenomen
inom insektsvärlden som
är noga förknippat med
andra former av fiske då man
parning och födsel som kallas ansåg (och fortfarande anser) att
för svärmning. Detta inträffar man förolämpar fisken genom
när insekterna i stora moln att fånga den på annat sätt än
träffas för att paras för att sedan med fluga.
falla döda ner, eller vid kläck
Det är även flugfiskekulturen
ning där larver i övergången som har tagit fram "Catch and
från puppa till insekt sitter på release", vilket innebär att man
ytan och väntar på att deras fiskar med krokar utan hullingar
vingar skall torka tillräckligt för och släpper tillbaka fisken i
att de skall kunna flyga iväg.
vattnet efter att man fångat den.
Fiskar är inga dumma djur Man anser att en vacker fisk är
och utomordentliga på att spara för mycket värd för att bara
energi. Om de med minimal fångas av en människa, och att
ansträngning kan äta stora

iilllllliliiiiiii;;&iiiii

man inte agerar sunt då man
dödar mer fisk än vad man kan
ta hand om själv.

Undersköna platser

Flugfiske kan närmast liknas
med en religon. Att utöva flug
fiske leder nästan oundvikligen
till att man hamnar på några av
världens vackraste platser.
Det kan vara en älv vars
mäktiga
dånande
dränker vardagens
---- stress och stök, eller
så är det en bäck
uppe på de
vid
sträckta fjäll som
täcker stora delar av
sveriges
nordliga
yta.
Det är inte alltid
viktigt att fånga fisk
när man är ute, det
är den kraftfulla mil
jöupplevelsen, lug
net och chansen (!)
till fisk som är driv
kraften.

Att fiska fluga

Flugfiske skiljer sig
på flera sätt från
andra sätt att fiska
på. Det största är
dock att det är linan som utgör
kasttyngden till skillnad från
drag, där det är dragets tyngd
som man utnyttjar eller mete där
sänket fungerar som kasttyngd.
Detta gör även att man inte
kan kasta fluga hur som helst,
det gäller, att genom att föra
spöet fram och tillbaka genom
luften hålla tillräckligt med lina
ute för att nå dit man vill utan att
för den skull fastna i trädgrenar
eller buskar. För många tycks
detta vara en svår konst, och det
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är det, om man till fullo vill
kunna behärska att fiska fluga.
Som tur är behöver man inte
vara fulländad för att fånga fisk,
men man bör någon gång lärt av
någon som kan, då det finns
många knep och trix för att få
flugan att landa där man vill.
Jag klarar
mig hjälp
ligt, men det
är ingen lätt
konst. Min
och
lärare
mentor, Leif
Sävmo,
konsten att
fiska fluga
hade ingen
lätt uppgift.
Namnet
säger er kan
ske inte så
mycket, men
han är flug
fiskets Peter
Forsberg.
Det gäller
att med disLaxfluga
tinkta start
och
stopp
pendla spöet
fram och tillbaka, hela tiden med
acceleration, för att linbågen inte
skall kollapsa, för att till slut låta
bågen vandra till linans slut och
sträcka ut kastet, utan att för det
få flugan att dimpa ner i ett litet
plask.
Det gäller nämligen att "pre
sentera" flugan på ett naturligt
sätt för att fisken skall bli nöjd.
Om det inte ser naturligt ut
lyckas flugan inte väcka fiskens
grundläggande
huggreflexer
och det blir ingenting. Om man
dessutom lägger till att det är
viktigt att välja rätt fluga och att
man måste vara bra på att läsa
vattnen för att lägga flugan på
ett ställe där det är större chans
att fisken finns, så förstår man
att det här med fluga inte är
någon lätt konst.

Linan

Linan har tre huvuddelar: Back
ning som är en tunn stark lina
som används som säkerthet om
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fisken rusar mycket, den sitter
längst bak på linan. Sedan
kommer kastlinan som tar
mycket plats, den är färgad för
att man skall se den och
antingen klumpformad eller
centrerad för att utgöra kastvikt.
Sist kommer tippen (eller tafsen)

uppströms, när de kommer till
ett vattenfall hoppar de upp
över det tills de når de sandbott
nar där de en gång själva blivit
till.
Där leker de för att sedan i
stora mängder uttröttade av sin
vandring dö. Under sin färd
hanarnas
växer
käkar ut till en näbb
vilket
omöjliggör
ätandet. Lax och
öring som vandrar
för att leka äter inte,
vilket gör att man
måste utnyttja andra
strategier om man
vill fånga dem.

Torrfluga eller
våtfluga?

som är genomskinlig och svagt
avsmalnande, den har som upp
gift att behålla energin i kastet ut
till flugan samtidigt som en
färgad lina skulle skrämma fis
ken från att ta flugan.

Ädelfisk

Inom flugfiske inriktar man sig
främst på ädelfisk. Det är en
fisktyp som har en fettfena
längst bak, strax innan stjärtfe
nan på ovansidan av ryggen. Till
dessa hör lax, öring, harr och
regnbåge.
Det som karakteriserar dessa
är att de kan mobilisera mycket
kraft för sin storlek. Dessutom är
det ganska tåliga fiskar. En del
lever i stillastående sötvatten, en
del i rinnande vatten, en del föds
i sötvatten, vandrar ut i havet för
att äta upp sig och återkommer
igen för att para sig i samma flod
som de fötts i. Hur de lyckas
hitta tillbaka är ett mysterium.
Därefter kämpar de sig upp

Man delar upp fiske
med fluga i torr- och
våtfiske. Tanken är,
precis som det låter,
att man med våtflu
gor fiskar under vatt
net
med
och
torrflugor fiskar på
vattenytan.
Fisken intar föda i
proportionen 80% under ytan
och 20% från ytan. Det borde
därför vara många som fiskade
våtfluga då det är mer effektivt
att imitera underytanlevandes
insekter, men faktum är att det
är precis tvärt om, då det är
många gånger roligare att fiska
torrfluga.
Teknikerna skiljer sig åt
genom att man använder helt
olika linor och flugor. Till torrflu
gor använder man flytande linor
och infettade tippar med
insektsimitationer så som slän
dor och skalbaggar.
Till våtflugefiske använder
man samma utrusning, fast man
har bytt ut tippen mot en
sjunkande tipp. Det finns olika
sjunkhastigheter och vilken man
behöver bestäms av vattendra
gets hastighet, om flugorna imi
terar larver eller småfisk. Dock
finns det en fluggrupp inom
våtflugefiske som skiljer sig
markant ifrån resten. Detta är
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Laxflugorna, ambassadörerna
för flugfisket.
Då lax och havsöring vandrar
upp för floderna i sin jakt på
parning så äter de inte under
tiden, men de är starkt revirhäv
dande. Enda sättet att fånga
dessa är att reta dem tillräckligt
för att de skall bli arga och
anfalla. Till detta använder man
förhållandevis stora flugor med
så mycket glitter och färg som
möjligt.

Laxfiske

Men något som varje sann
flugfiskare är överens om är att
man måste binda sina flugor
själv (flugimitationer).
Flugfiske är en åretrunt hobby.
När man inte längre kan åka ut i
naturen och lura fiskar med sina
imitationer så kan man sitta i
vintermörkret och pula med sina
flugor, lära sig nya mönster och
läsa på om fiskars beteende ...
Det finns dessutom gott om
tid att tänka tillbaka på alla
vackra sommarkvällar vid de
trollska vattendragen på värl
dens vackraste ställen. Om hur
björnarna var ute på myren den
där kvällen för snart tre år sedan
och om lämlarna som trots sin
ringa storlek har mod nog för en
hel tiger.

det var där jag första gången
hörde det, ljudet av tystnaden ...

Flugfiske, en filosofi

Avslutningsvis vill jag citera
några ord ur filmen "A river
runs trough it"
denna
filosofiska åskådning av Robert
Redford om en flugfiskande
familj vid the Big Blackfoot river
i USA. Vill man få en inblick om
vad flugfiske egentligen handlar
om skall man se detta mäster
verk och överrumplas.
Just de här meningarna avslu
tar filmen. Norm som blivit
gammal har sett vänner passera
vidare, han är gammal, men
fiskar fortarande i de orörda
floderna med spö och fluga...

Thunder and Lightning , Green
Highlander och Silver Stoat' s
tail. Namnen är klassiska inom
laxfiske och alla flugfiskare
drömmer om att någon gång
fånga en lax.
"Of
Det är främst
course,
now I am too old
Laxfiske som
to be much of a
står för det lite --i--,-...--.
! "To him all good things, trout as well as eternal salvation fisherman, and
galna
inom
! come by grace, and grace come by art, and art don't come now I usually fish
flugfisket. Det
easy.... "
the big waters
sägs att om
-A river runs trough it
alone,
though
man en gång
many
of
my
prövat det så är
man fast för
!> I friends think I
shouldn't.
livet.
Dessa
Eller kanske påminna sig om
But when I am alone in the
bitna gör nästan vad som helst hur pappa uggla stilla blev
för att få slåss med den vita vittne till när du tappade den half light of the canyon all
valen.
största fisken du någonsin haft existence seams to fade to be
Detta har man tagit fasta på i på kroken. Naturligtvis var det with my soul and memories, and
Norge, där kostar det i storleks ingen som trodde dig, då flug the sound of the Big Blackfoot
ordningen 10 000 svenska kro fiske bäst avnjuts i stilla ensam River, the four count rhythm
nor att få fiska en dag eller vecka het. Konstigt att man aldrig and the hope that a fish will rise.
Eventually all things merge
i de bästa älvarna. Då skall man kommer ihåg hur långt det var
komma ihåg att det är väldigt till den där bäcken egentligen, into one ... and the river runs
svårt att fånga lax, får man ett eller att det fanns så mycket trough it...
The river was cut by the
napp per dag så skall man vara myggor att det inte gick att se
worlds big flood and runs over
nöjd.
handen framför sig.
De dåliga minnena finns rocks in the basement of time,
Prylar
knappt kvar, jag kommer inte and some of the rocks are
Det kan vara billigt att fiska ihåg att jag någonsin haft dåligt timeless raindrops ... Under the
fluga och det kan bli ganska väder fast det säkert förekom rocks are the words, and some of
dyrt, för efter ett tag måste man mit. De dåliga stunderna är trots the words are theirs ...
I am haunted by rivers."
ju ha en sådan där specialrulle, allt få i jämförelse med alla bra.
och det skulle ju vara skönt med Mina fiskevatten har givit mig
Micke
en klumlina ibland och man många bra stunder, där finns det
klarar sig ju inte utan ett alltid tid att fundera på saker
handgjort spö från Scottland? som annars inte kommer fram,
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O bozje! Oh my god! Sacre ceure! Esta no possible!Nu kommer de!
Det är inte sant! Jo det är det! Utbytestudenterna kommer inte bara i
augusti, en del kommer tydligen även nu!

D

inte helt
obekant att det finns
möjlighet att läsa utom
lands som en del av utbildningen här på KTH, men det
funkar åt båda håll! Varje år
dyker det upp runt 80 utbytes
studenter här på elektro. Vi är
den sektion som tar emot flest av
alla.
För många utbytesstuden
ter är det första gången de är
utomlands, mycket är nytt
och annorlunda och det kan
finnas mycket som är svårt
att få grepp om här i Sverige.
ET ÄR K A N S KE

Vad gör en fadder?

Den första tiden är den vikti
gaste. Det är viktigt att tidigt
pressentera sig för sin utbytes
student så att man tidigt får bra
kontakt. När utbytesstudenten
sedan anländer är det ofta upp
skattat att man följer med och ser
till att studenten kommer rätt till
sitt studentrum, visa var man

Hjälp till!

För att hjälpa dem att
komma igång erbjuder vi
dem att få en svensk vän, en
fadder som de kan fråga om
de undrar något, eller be om
hjälp om var man köper mat,
postar brev och liknande.
Vår erfarenhet av interna
tionella studenter säger oss
att de får en mer givande tid
här om de har en fadder som
introducerar dem i det
svenska studentlivet och
samhället. Det är ett stort
ansvar att vara fadder, men
du har själv mycket att
vinna. Det är givande att
lära känna en ny kultur,
förbättra sina språkkunska
per och kanske också få en
vän för livet? Dessutom ses det
som en fördel när du söker om
du själv är intresserad av att åka
utomlands och studera någon
gång i framtiden!

10

kan köpa mat och posta brev . . .

Ses ofta?

Ta gärna mycket intiativ i början
och föreslå att ni skall ses, det
nya landet och alla nya intryck

är omtumlande! Allt engage
mang är dock frivilligt, ni behö
ver inte ses varje dag om ni inte
vill. Lyckas man få en bra
relation är det kanske naturligt
att ni fortsätter umgås, men det
är inte alltid det funkar, ibland
fungerar inte personkemin.

Göra och inte göra

Du behöver inte lösa
bostadsproblem, ordna
telefon eller ställa upp
som borgensman, sådant
hänvisas till de interna
tionella handläggarna på
KTH. Bra saker är dock
hur man anmäler sig till
tentor, kåraktiviteter, var
cafe och resturanger finns
på skolan.
Som fadder får du
information om vad som
händer för utlänska stu
denter och du är natur
ligtvis också välkommen.
ISS som finns i kårhuset
anordnar ganska många
fester och pubar.Snart
finns det en länk på
elektros hemsida till vad
som händer här på elek
tro också för utbytesstu
denterna
Det
blev
ganska
mycket, när det viktiga
var att vi behöver faddrar
till de tio studenter som
kommer nu under våren. T veka
inte att prata med oss om ni är
intresserade, det kommer bli
kul! Mikael & Erik
Intsekter på elektrosektionen
intsekt@e.kth.se

•

Elektrosektionens Lustspel 1

elogen
Inbj uder till

Synopsistäfvlan
Synopsis är skelettet till ett manus , ungefär en A4-sida
som beskriver handlingen i stora drag och
huvudkaraktärerna. Synopsis brukar handla om hur
historiska händelser "egentligen" gick till.
Alla synopsis är välkommna att skickas till
elogen@e.kth.se

Sista inlämningsdatum är 1 7 mars
Directeur Johan Svahn e99_j sv@e.kth.se
1

Lustspel ,:::, Spex

Quarnevalsyra !
I år är det VALår! Det var tre år sen sist och nu är det
återigen dags att plocka fram galningen inom dig. Det är
nämligen dags för QuarneVALen 2002

Q

U A R N E VA L E N är
norra
Europas
största och roligaste
studentarrange
mang. Under QuarneVALen
bygger och fiffar studenter från
hela Stockholm ihop olika eki
page.
Man kan delta på många olika
sätt, allt ifrån att bygga fantasi
fulla tekniska lösningar på
kända och okända problem till
samhällskritiska budskap. Det
fina med QuarneVALen är att
alla som är SSCO-anslutna får
vara med och dessutom är det
gratis. QuarneVALen ger er
möjligheten att ha buskul i en
vecka. Det enda ni behöver göra
är att fnula ihop lite ekipageför
slag. Tänk på att tåget också är
till för åskådarna så det är bra
om det är roligt och lättförståligt.
När ni sedan fått klartecken från
Q-staben då bär det iväg.
Quarnevalen fixar det mate
rial som ni specificerat, allt ifrån
lastbilar till papier mache. Nu
återstår bara en sak för er att
göra innan ni börjar bygga, och
det är att sälja en låda B RUX.
När byggveckan sedan börjar
kan du njuta av gratis byggöl, gå
på studentmästerskapen i fest
varje kväll, lyssna på band och
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festa i öltältet. Allt detta samti
digt som du gör dig redo för att
möta jublet från ca 400 000
åskådare på Stockholms gator.
När sedan tåget har gått, så
bär det iväg till den otroligt

roliga slutfesten för att kalasa
med alla de 2000 personer som
varit med och skapat den bästa
QuarneVALen genom tiderna.
Börja därför att knåpa ihop
förslag redan idag. Sista inläm
ning är nämligen redan den 28
februari!

MelodifestiVALen

Ett av arrangemangen som
anordnas i samband med Quar
neVALen under våren är Melo
difestiVALen, som kommer att
gå av stapeln den 22 februari på
Medicinska föreningen på Kl.
Under denna festliga tillställ-
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ning kommer Stockholms musi
kaliska talanger att visa upp sig
för en förstummad publik för att
sedan bli bedömda av en kändis
jury.
De bästa bidragen kommer
sedan att spela in årets musik
händelse nämligen Quarne
VALsCDn 2002 som kommer att
säljas under våren.

Frågor?

Om du har några frågor titta in
p åQuarneVALens hemsida
www.quarnevalen.nu eller kon
takta QuarneVAien.
Telefon: 790 98 22 alt. 10 20 18
Epost: info@quarnevalen.nu
Val mött!
Q. Arne VALen
genom James Ahrgren

___ _ ___ .__ __-----------------------,_

Onsdagspu b

O

Den i 1 6 januari var emissionen på onsdagspub i tolvan

i tol
van är en ganska ny
företeelse som vi
inte sett så mycket av tidigare.
Under våren kommer det dock
att vara ett helt gäng sådana
pubar i tolvan. De arrangeras av
ett antal olika sektionssamman
slutningar, och är ett mycket
trevligt sätt att avrunda en
onsdag.
Just denna kväll var det ex
styret som arrangerade puben.
Det var inte så många som
uppmärksammat att det var pub
NSDAGSPUBAR

i tolvan, så det var en ganska
lugn men trevlig kväll.
Om fler uppmärksammar
pubarna kommer de säkert att

bli ännu trevligare! Tolvan har ju
trots allt plats för många ...
Emissionen
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Är du en man eller en lämmel?

Lämlar för d u m m ies
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James
R. Sill1;�:m hade det inte
lätt. Antligen kunde
han förverkliga sina konstnärliga ambitioner. Med en trogen
filmkamera, ett stort antal skåde
spelare att välja på och ett
filmkontrakt i bakfickan kunde
inget stoppa honom från att
skapa ett gripande mästerverk
och äntligen få sin Oscar. Att
filmens målgrupp var mellan
stadieelever (kontraktet kom
från Disney), medan skådespe
lare utgjordes av bångstyriga
lämlar skulle absolut inte hindra
honom från att nå framgång och
berömmelse.
Efter flera fruktlösa försök att
locka de envisa gnagarna till att
hoppa ner från en klippa kom
man på en genial ide: lämlarna
ställdes upp i ett långt led vid
klippans kant varefter man för
siktigt tryckte på bakifrån. Där
med skapade man historia samt
räddade ett manus.
AT U R F I L M A R E N

l
�
�

Komsi, komsi!

Den beryktade Disneyfilmen
blev grunden till en seglivad
myt om självmordsbenägna
lämlar och hjärntvättade sovjet
medborgare. Den gav också
upphov till en uppsjö veten
skapliga (och mindre vetenskap
liga) rapporter om lämlars
tragiska öde i den arktiska
vintern. Idag, 44 år senare, har
den massiva forskningsinsatsen
givit ett enda säkert svar: lämlar
brukar inte hoppa ner från
klippor, höga broar eller sky
skrapor i stora mängder. I alla

fall inte frivilligt. Vissa anser
dock att lämlar hittat andra sätt
att brottas med överbefolkning.

Off you go

Lämlar är små musliknande djur
som försöker klara livhanken i
det subarktiska klimatet i bland
annat Sibirien. Under den långa
vintern brukar de hålla till i
långa gångar mellan permafros
ten och snötäcket. Trots att
temperaturen där kan sjunka till
-25 °C går lämlar inte i ide utan
försöker hålla lågan uppe genom
att föröka sig med ojämna
mellanrum. Just de mellanrum
men har gäckat forskarna. Anta
let lämlar växlar nämligen
ganska kraftigt med tiden. När
det blir för många lämlar per
kvadratmil brukar de migrera
till mindre trångbodda trakter,
vilket man försökte belysa i
Disneyfilmens manus. Ibland
sjunker dock antalet mycket
drastiskt utan några synbara
orsaker.

Orsak och verkan

Lämlarnas befolkningsstatistik
har bekymrat en hel del forskare
genom tiderna. Många veten
skapsmän skyller på "vanliga"
orsaker som klimatförhållanden,
antalet rovdjur i området, mat
tillgång och liknande. Flera fors
kare är dock anhängare till en
annan, generell teori, som inspi
rerats av lämmelfluktuatio
nerna.
År 1935 bestämde sig den
kanadensiske biologen Dennis
Chitty för att en gång för alla

bevisa sin teori om att "alla arter
är kapabla till att begränsa sin
egen population utan att
antingen förstöra de matresurser
de är anpassade till eller bero på
att rovdjur eller klimatolyckor
förhindrar dem att göra detta".
Lämlar såg han som ett ypper
ligt exempel på självbegräns
ning. De nästföljande 60 åren av
sitt liv vigde han åt att hitta
belägg för teorin.

Uttorkade sorkar

Att observera lämlar i deras
naturliga miljö är inte det lätt
taste, och Dennis Chitty tvinga
des därför sänka ambitionerna
något och nöja sig med infån
gade sorkar. Gnagarna ville dock
absolut inte samarbeta. De dog
gärna, men inte av självregle
ring. Än blev de smittade med
parasiter, än dog de av uttork
ning på grund av att deras
vattenflaskor proppats igen.
Andra världskriget innebar
ännu ett slag mot den modige
biologen. Engelsmännen
behövde nämligen hans expertis
för att få
det
skenande
råttbeståndet under kontroll, så
Dennis Chitty fick tillfälligt
avbryta sina försök och göra en
krigsinsats i Storbritannien.
Alla försök att generalisera
sina oövertygande experiment
till att omfatta lämlar och andra
djur var närmast pinsamma,
men Chittys anda lever vidare.
Sökandet efter den självregle
rande lämmeln fortsätter.

Sergej
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Det har dykt upp en ny logga lite här och var på campus, det är KTH
som vill visa att de fylle 1 75 år i år. Det kommer arrangeras en
mängd evenemang i och med det, här presenteras ett axplock.

J

u B I LE V M s Å R E T d r a r
igång med ett intressant
evenemang den 7
februari då Bill Gates promoveras till hedersdoktor på
KTH. Det hela sker under en
ceremoni på Berns. Två personer
till, David King och Craig Venter
har utsetts till hedersdoktorer
men de kommer att promoveras
först den 6 september på jubi
leumsbanketten i Stads-

---·----

huset då även kungen och
drottningen kommer att delta.
På jubileumsbanketten kommer
även KTHs Stora Pris delas ut.
Den 9 sept är det Hemkomst
dag för KTHs alumner, det vill
säga utexaminerade civilingen
jörer får komma tillbaka och
besöka sina institutioner. THS
sektioner och alumniföreningar
bjuder in till evenemang hela

dagen. Under den veckan kom
mer även ett jubileumsspex att
sättas upp på Vasan.
Dessutom kommer det hållas
en mängd seminarier i allt ifrån
energiforskning till kvinnlig
eller
matrialteknikforskning
oändligt mänskligt liv.
För mer information, titta in
på : www.kth.se/1 75
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Happening - Multipub 14 februari
Jättebillig Tentapubsittning 9 mars
- Biljetter till det senare sälj s på det tidigare
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Ku l penna
Idag ter sig väl tanken på ett liv utan kulspetspennor lika
främmande som ett liv utan toalettpapper (uppfunnet av kineserna
för över tvåtusen år sedan), men kulspetspennan som en praktisk
produkt är förmodligen inte mycket äldre än din farsgubbe.

U

A N D R A världs
kriget besvärades det
brittiska flygvapnet av
att deras reservoarpennor blev
mer eller mindre oanvändbara
på hög höjd. Tryckkabinen
användes nämligen inte på den
tiden och det låga lufttrycket fick
pennorna att läcka. Dessutom
var det väldigt kallt. Sitter man
och huttrar i syrgasmask och
tjocka vantar är man förmodli
gen ganska glad om man slipper
plocka fram pennvässaren. Lös
ningen på problemet var att
köpa rättigheterna att licenstill
verka en typ av penna som hade
utvecklats av två ungerska brö
der, Lazlo och Georg Biro. (Jag
NDER

-1
I
I
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har sett minst fem olika stavningar
av "Ldzl6", så jag fick chansa.)
Lazl6, som var journalist, var
imponerad av hur fort tryck
svärta torkade efter att ha passe
r a t genom t r y c k p r e s s e n .
Kulspetspennan patenterades faktiskt
r e d a n 1 888 av a m e r i k a n e n
John J . Loud, som ett verktyg för att
märka läder. Det vann dock inte någon
kommersiell framgång, eftersom kul
spetspennor fungerar dåligt med kon
ventionellt bläck; det är så lättflytande
att det rinner igenom mellanrummet
mellan kulan och dess fattning. Kulan i
pennan har samma funktion som den i
roll-on-deodoranten (som du förhopp
ningsvis applicerar om morgonen), det
vill säga, den möjliggör ett jämnt flöde
av vätska samtidigt som den hindrar
innehållet från att torka ut.
I de flesta kulspetspennor behövs
gravitationen för att föra det trögfly
tande bläcket mot spetsen. Om man av
anledning
vill
skriva
någon
upp och ner (eller i omloppsbana) så
behöver man en så kallad rymdpenna.
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Tidningarna kunde läsas nästan
omedelbums, utan att kladda av
sig. Lazl6 fick iden att använda
samma typ av bläck i en penna.
Problemet var att dåtidens reser
voarpennor krävde fint lättfly
tande bläck. Trycksvärtan var
emellertid tjock som gelatin och
skulle genast ha torkat fast.
Lazl6 använde istället en penna
med en roterande metallkula
som spets. Pennan patenterades
1938 och firades i pressen som
pennan som kunde skriva i ett år
utan att behöva fyllas på.

Okrig!

När kriget var över var det dags
att lansera den nya pennan för
privat bruk. Bröderna Biro hade
inte patenterat pennan i USA, så
en man vid namn Milton Rey
nolds snodde iden och lanserade
sin Reynolds ' Racket som sålde i
10 000 exemplar redan första

Vanliga pen
nor har ett hål i
av
toppen
reservoaren för
att släppa in
luft. Rymdpen
nan har i stället
sluten
en
behållare som är trycksatt till cirka 3
atmosfärer. Den slutna behållaren
minskar också avdunstningen, vilket
ger pennorna en (teoretisk, såtillvida
man inte har kommit på ett sätt att få
tiden att gå snabbare) hållbarhet på 100
år, till skillnad från vanliga pennor som
inte bör förvaras i mer än två år.
I början av 80-talet lanserades kul
spetspennor med raderbart bläck.
Bläcket ser ut som vanligt bläck, men är
baserad på gummi blandat med lös
ningsmedel. Det går att sudda ut inom
tio timmar efter att man har skrivit.

·---1-1i

dagen. Till Sverige kom pennan
något år efter och såldes till det
inte alls facila priset av 70
kronor. Kulspetspennan för
bjöds vid skrivningar i svenska
skolor eftersom den ansågs (för
modligen inte helt omotiverat)
förstöra handstilen.
Tillverkaren Eversharp hade
köpt rättigheterna till kulspets
pennan av bröderna Biro och
började konkurrera med Rey
nolds vilket ledde till att priset
sjönk snabbt. Kvaliteten steg
däremot inte. Man hade problem
med att pennorna läckte eller
helt enkelt slutade skriva. Efter
ett tag började konsumenterna
att återgå till att använda reser
voarpennor. Under femtiotalet
lade
både
Reynolds
och
Eversharp ner tillverkningen.

Omstart!

I slutet av femtiotalet fick kul
spetspennan en renässans när
andra tillverkare kom in i leken.
Parker introducerade pennor
med kulor av wolframkarbid
och den franske baronen
Marcel Bich erövrade världen
med billiga pennor av hög
kvalitet under namnet BIC, som
senare även blev känt för andra
slit-och-släng-varor som ciga
rettändare och engångsrakhyv
lar. Parker påstår idag att bläcket
i alla de refillpatroner de tillver
kar på ett år skulle räcka till att
dra en linje från solen till mars,
osagt på vad.
Fast det bästa är väl nästan att
det klassiska Buttericks-skämtet
"försvinnande bläck" har förlorat sin mening.

Fredrik
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Stipendium
Härmed ledigförklaras stipendium ur Elektros fonder enligt följande:
CIV.ING. ANDERS MALMES FOND
Dnr 930-255-02, dossie 33
Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för elektroteknik
(företrädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring utomlands främst i
England, Tyskland och Frankrike (ej USA). Även examensarbete kan komma ifrå
ga.
Till ansökan skall bifogas:
• Redogörelse för vad stipendiet skall användas till,
• Sökt belopp
• Bety/Betygsutdrag och intyg från handledare om praktikplats I examensarbete
• Uppgift om andra stipendier som söks för samma ändamål
Ansökan, med angivande av diarienummer 930-255-02, dossie 33, skall senast den
2 april 2002 sändas till:
KTH, Registrator,
100 44 Stockholm,
Närmare upplysningar kan ges av Ulrika Hallstrand, Kansli DEF,
ulrika@def.kth.se
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Slutet...

Utexam inerade
Följande har tagit examen och således emigrerat från Elektrien.
Emissionen gratulerar!
Jonny Johansson
Thomas Karlsson
Sima Kazemi
Anders Kjellström
Francisco Jose Manzano Esteban
Tereza Montalvo
Naeslund Mikael
Richard Persson
Carl Rahmström
Erik Rislund
Leopold Roos
Fredrik Tägt
Jiri Uosukainen
Danel Vall
Harald Venström

Thomas Baselius
Mikael Beckius
Tommy Bergkvist
Boivie Göran
Guillermo Bossi
Anders Cedvall
Daniel Czarnecki
Niklas Du Rietz
Björn Ericson
Johan Eriksson
Malin Forsgren
Ahmad Haghi
Magnus Hagström
Fredrik Henriksson
Johan Hultell-Andersson
Henrik Johansson

E LI N I nformerar
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Elektros idrottsnärnnd utlyser härmed:
ELEKTROMÄSTERSKAP I INNEBANDY !

Nar.
.. ?
Tid?
Var?
Anmäld?

1 6 MARS 2002
1 3 .00- 1 8.00
KTH-hallen
Senast 22 februari 2002

ANMÄLAN:
Anmälan sker genom att sätta in 250 kronor/lag på personkonto: 8201240325 eller betalning till
Linnea Lindgren senast den 22 februari. Anmälan är bindande.
För spelregler och övrig information se ELINs hemsida eller ELINs anslagstavla i 12:an. Finns
länk till ELINs hemsida från www.e.kth.se/esekt.
Vid frågor kontakta Linnea Lindgren, 070-270 2 1 6 1 , linneal@e.kth.se

18

vi n ner SWGF 2002
"We're designed ta be hunters and we're in a society af shopping. T here's
nothing ta kill anymore, there's nothing ta fight, nothing ta overcome,
nothing ta explore. In that social emasculation, this everyman is created. "

O

NSDA GENS

MAT C H

om titeln som SWGF
champion (Stupid
W hite Guys Fight) drog stor
publik till AIFs anrika box
ningsklubb i Vasastan. Alla bil
jetter var slutsålda, och inte
undra på; det stundade ju ett
mästarmöte av stora mått! Å ena
sidan: Kalle "Bom-Bom" Becker
(lätt mellanvikt) - taktikboxare

med utmärkt fotarbete, å andra
sidan: Tord "Little Grasshopper"
Schibler (tungvikt) - stadig slug
ger med en rak höger som
snälltåget till Säffle.
Första ronden började hårt;
Becker gjorde snabba utfall mot
Schibler, som höll sig ganska
passiv, med garden uppe.
Lagom till andra ronden var
Schibler uppvärmd och bjöd på
några förödande träffar med sin
höger, men i tredje ronden
verkade det som krafterna var
uttömda. Becker kunde utan
vidare ducka för Schiblers
svingar, som blev allt långsam
mare.
Becker gick ut med segern,
kan vi hoppas på en returmatch
snart?

Undertecknad känner förresten
till angenämare sätt att bli
"punch drunk" på.
Fredrik
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