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

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

N

ÄR TALESÄTTET ovan
används menar man
oftast att det är dumt
att ha förutfattade
meningar om saker som man
inte känner till, att man bör testa
allt någon gång
för att se om man
tycker det ä r
roligt, värt att
satsa på, eller om
man inte alls gil
lar det.
Är det alltid en
sund inställning?
Det tycker inte
jag. Oftast finns
det en om inte
självklart, så
åtminstone troligt svar på frågan vad man
tycker om det. Om man inte alls
tror att man kommer att tycka
om det avstår nog de flesta att
prova.
Varför gnäller jag då? Jo, ofta ser
man samma resonemang när det
gäller viktigare frågor. Personer,
främst i TVs debattprogram,
som tycker mycket men vet lite
häver ur sig fantastiska tirader
om än det ena än det andra. Jag
tycker att vi som naturvetare

och blivande civilingenjörer har
en uppgift i att bistå med en
rättvisande och objektiv bild.
Därmed inte sagt att man bör
propagera för att teknik och
tekniska lösningar kommer att
frälsa världen.
Det finns ju
för- och nack
delar med allt.
Snarare menar
jag att den
vetenskapliga
förklaringen
är den bästa,
då den bygger
på fakta och
logiska reso
nemang snarare än åsikter.
Den kanske inte är den absoluta
sanningen, men den är i alla fall
enligt min mening mer rätt. Så
upp på barrikaderna! Låt ropen
skalla! Try everything once - Om
du genom ett vetenskapligt
resonemang ser det som troligt
att du kommer tycka om det!
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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
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och

till
epost
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
behandla
att
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 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
Errtissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Finland är ett mycket trevligt land, jag vet inte om du varit där men
de är otroligt gästvänliga. Jag hade nöjet att få åka dit förra året på
TeknologFöreningens (TF) 129årsjubileum.

T

ÄR EN SAMLING glada
och trevliga finlands
svenskar som pluggar
på Helsinfors Teknikniska Universitet. (Det heter säkert något
annat). De har en del intressanta
traditioner, som att ha silllunch
med nubbe klockan 1 dagen
efter en riktigt stor fest. Förra
året mådde jag under förutsätt
ningarna ganska bra dagen efter,
hoppas det samma gäller detta
år eftersom jag fått äran att
representera Elektrosektionen
vid 130 års Jubileet.
Tycker du det verkar kul att
åka iväg på en massa fester och
visa upp dig själv och Elektro
sektionen kanske du skall gå
med i styrelsen nästa år. Till att
börja med erbjuder ju mottag
ningen av de nya E-teknolo
gerna stora möjligheter att festa
och ha trevligt. Jag har ju varit
med i mottagningen 3 år. På alla
3 plan om man så säger, men det
roligaste tycker jag fortfarande
var när jag var nyantagen. Jag
förvånades så mycket över att
alla faddrarna lade ner så
mycket tid på oss utan att de fick
så mycket av det. Året därpå
märkte jag att så var inte fallet,
man får en massa nya kompisar.
Man ska inte underskatta
värdet av kompisar, formellt sett
kallas de för kontaktnät, och ett
stort sådant tror jag är bra!
Varför? När du skall söka jobb
tror du att du söker på arbetsför
medlingen då? Kanske om du
vill byta jobb efter ett halvår. De
bästa jobben, både de roligaste,
de mest utmanande och de som
betalas bäst får du genom vän
ner som rekommenderar dig till
sin chef. En rekommendation av
detta slag är mycket vanlig och
värderas högt. Personen som
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anställs är ju inte helt okänd för
företaget.
Hur var det nu med den där
finska sommarsoppan? Jo, det är
vodka på en blommig talrik.
Hoppas du inte slutar läsa nu
bara för att du fått reda på
svaret. Vem vet, jag kanske
skriver något mer roligt men det
är klart, sannolikheten för det är
ju ganska liten, det vet ju i alla
fall ni som känner mig.

Samtidigt, i l 2an ...

Hörde för övrigt att det var
någon som tyckte att flera
funktionärer var dryga och
otrevliga. Jag hoppas verkligen
inte att det är många som känner
så, det vore mycket tråkigt, det
är jättetråkigt att en person
tycker det och det är definitivt
inget jag vill framstå som. Tycker
ni att ni behandlats illa av någon,
oavsett om det är en funktionär
eller en annan sektionsmedlem
får ni gärna ta kontakt med mig.
Vi skall ju ha trevligt på sektio
nen och bry oss om varandra!
Detta tycker jag är jätteviktigt
och vill gärna försöka få alla att
tycka Elektrosektionen är något
bra. Jag vill bara varna för att jag
kan ha lite udda humor ibland,
och att den kan vara lite svår att
förstå sig på. Jag hoppas att den
inte givit upphov till att någon
tycket att jag är dryg.
Kanske skall skriva om något
trevligare! Äntligen börjar ju
våren visa sig och på Gotland,
som jag kommer ifrån, har vi ett
ordspråk angående våren där
man säger att det skall gå 7
starurar innan det blir vår. Det
betyder att efter det att man hört
staren skall det vara sju snöstor
mar (en starur). Vi har nog inte
haft 7 än så jag är lite orolig, men

det är klart vi är ju på fastlandet
och inte på öjen. Det är en
ganska kul sak man kan se i
lokalpressen på Gotland när det
är storm och båtarna och flyget
inte går: Storm på Östersjön,
fastlandet isolerat . Frasen speg
lar väl på många sätt hur vi ser
på vår värld, Svenskar tycker väl
i mångt och mycket att Sverige
är i centrum och Amerikanarna
har kanske inte alltid förstår att
det finns intelligens utanför
USA .
Börjar väl bli dags för mig att
komma till slutet och jag vill
bara avsluta med att om du har
en bärbar dator kan du numera
koppla in dig i Biblioteket (inte
alla kontakter än).
Högaktningsfullt,

Gustaf Westerlund, E Ordf.
(eordj@e.kth.se, 0733-549018)

P.S. Ni som gått med i TV
spelsföreningen, vi kommer att
ordna något snart, ni är inte
glömda!D.S.
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ESN har nu en verksamhetsplan.
u s T Nu innehåller den två
punkter.
1 Vi skall verka för att
det genomförs utvärde
ringar på alla kurser.

Det borde inte vara ett pro
blem men det är det. Jag tror att
viljan finns hos både lärare och
teknologer att utbildningen skall
vara så bra som möjligt men vi
har inte riktigt hittat formerna
för hur utvärderingarna skall gå
till ännu. På elektros hemsida
(http://www.e.kth.se/esektl) finns
det en länk som beskriver hur en
kursutvärdering kan gå till och
vad en kursnämnd gör. Vi tycker
att det redan i kursupplägget
skall framgå när en utvärdering
skall ske och kanske även finnas
inlagt en viss flexibilitet om det
visar sig att allt inte riktigt gått
så bra. Det är viktigt att kursut
värderingen påbörjas innan kur
sen är slut så att det går att rätta
till saker som inte blivit bra. Det
är också viktigt att kursansva
riga tar ett större ansvar för

vilka frågor som ställs. Allt för
sällan ställs frågor hur bra vi
tillgodogjort oss
undervis
ningen. Om vissa grundläg
gande teorier inte är inhämtade
kan ju resten av undervisningen
vara helt bortkastad. Visar det
sig att teknologerna inte fattat
tillräckligt mycket måste ett
beslut tas om det skall läggas tid
på att ta om ett avsnitt eller om
det räcker med att påpeka att
det här måste läsas in annars
kan det bli problem. Jag vill
påpeka att vi teknologer själva
är ansvariga för att vi lär oss
något överhuvudtaget och att
lärarens uppgift bara är att
skapa så gynnsam situation för
inlärning som möjligt. Men det
är ibland svårt att se vad som är
det viktiga, ungefär som att inte
se skogen för alla träden och då
kan den här typen av frågor
vara viktiga för att få oss på rätt
kurs.
2 Vi håller på att upprätta en
standard för hur vi tycker att
en bra kurs ska vara.

3 Den upprättas genom att det
på elektros hemsida finns en
ruta där du själv får tala om
hur du tycker en bra kurs/
föreläsning I lektion
ska
vara. Detta kommer sedan
att sammanställas och för
hoppningsvis
vara
ett
ingångsvärde när institutio
nerna planerar sina kurser
eller utvärderar dem.
Nästa sak att ta tag i är hur vi
kan säkerställa att kvaliteten på
våra kurser hela tiden förbättras
och att det som är dåligt rättas
till. En utvärdering har inget
egenvärde utan det är analysen
av den och vilka åtgärder som
man vidtar som är det betydelse
fulla.
Om du har några funderingar
om utbildningen hör gärna av
dig till ESN.

Dan Skogström
sno@e.kth.se

Nomineringar till årets lärare
Gunnar Johnsson

borde absolut utses till årets lärare. Med sitt
gedigna intresse för matematik lyckas han
väcka studenternas intresse och hans fruk
tansvärt sköna humor gör att det blir behag
ligt att gå på föreläsningarna. Pedagogiken
lämnar inget övrigt att önska.
Han har en pedagogik som inte går att ta
miste på!
Han motiverar och stödjer elever!
Han har humor, helt enkelt!

Magnus Andersson

Föreläser utan papper i hand och utan mas
sor av overheads. Talar tydligt och begrip
ligt. Är lätt att tala med och förklarar gärna
begrepp och fenomen (även sådana som
sträcker sig utanför kursen) på fantasifulla
sätt (absolut utan att referera till någon
bok!) tills man har förstått. En glad prick i
protokollet!
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lärare på elektro
Under februari SM valdes Peter Fuks till årets lärare. I denna
intevju berättar han om sin syn på undervisningen.
Dan: Har du något pedago
giskt trick?
Peter: Jag gillar att undervisa
och att ha en växelverkan mellan
mig och teknologerna och har
väl alltid tyckt om att apa mig.
Men jag försöker alltid att hålla
en röd tråd i undervisningen.
Ingen orkar att vara koncentre
rad i mer än en kvart, därför
återkommer jag och repeterar
saker hela tiden. Dessutom bru
kar jag alltid börja mina lektio
ner med att repetera det
viktigaste från förra lektionen.
En sak som jag blivit bättre på
med åren är att se
- = ,_.. ------ vad det är som är
Ställ krav! Är
problem att lära
sig i kurserna.
något risigt så
Alltså att se vad
protestera.
som
är svårt i en
,,. _,....
teknologs ögon.
Det är mycket viktigt att inse
att det inte är lätt när man ställs
inför ett problem för första
gången. Därför anställer vi inte
längre teknologer som har tyckt
att en kurs, i till exempel
elkret,varit lätt. De blir inga bra
lärare då.
Dan: Hur tycker du en bra
kurs skall vara?
Peter: Det absolut viktigaste
är att undervisa i små grupper.
Då kan man få en personlig
kontakt med alla teknologer och
förklara ordentligt. Gränsen går
ungefär vid tjugo elever. Kur
serna blir allt större så vi
försöker lösa det med allt fler
lärare. Det är i sig bra då lärarna
är olika och det är teknologerna
också så då kan de välja en lärare
som passar just dem. Här kan

__ _____ __..
...
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det påpekas att en populär lärare
inte alltid är den bästa. Vi har
gjort undersökningar som visar
att det är inte alltid en populär
lärares elever som haft det bästa
resultatet på tentan.

Peter Fuks

Dan: Hur är då en bra lektion?
Peter: Vi har prövat många
olika modeller och det är svårt
att säga vad som är bäst. Som
lärare kan jag inte lära dig något
utan du måste lära dig själv. Jag
kan visa dig hur du skall göra
och ge dig uppgifter och knuffa
dig i rätt riktning, men du måste
aktivera dig själv. Här skulle jag
vilja berätta om Emil, vår inter
aktiva cd i TET-kurserna där du
själv kan simulera olika fall.
Med den kan man få förstålse
för saker som tog mig själv flera
år att förstå.
Många ser ett motsatsförhål
lande mellan förståelse och för
måga att räkna. Men man får
förståelse genom att göra många
beräkningar.
Dan: Skulle du vilja förändra
något när det gäller utbild
ningen på KTH?

Peter: Framför allt fler lärare
per elev men också ett större
samarbete mellan lärare från
olika institutioner. Det vore bra
om det blev tydligare hur kun
skaper från en kurs kan använ
das i en annan. Jag skulle kunna
tänka mig att vi genomförde
gästföreläsningar i varandras
kurser för att på så sätt väva
samman dem.
Dan: Har du något råd till oss
teknologer för hur vi skall
tillgodogöra oss utbildningen så
bra som möjligt?
Peter: Elektro är en tuff utbild
ning. Man behöver kanske inte
vara smart, men måste vara
beredd på hårt arbete. Vi lärare
är till för er så utnyttja oss. Ställ
frågor, skicka mail. Ställ krav! Är
något risigt så protestera. Jag
kan berätta om för några år
sedan så gick TET-kursen samti
digt som elkrets och en lärare i
elkrets fick förhinder och bad
mig ta en lektion. Jag frågade
vad det skulle handla om och
han svarade att det var lätt för
det var bara likström. Jag hade
en lektion och det var knäpptyst
och inte en fråga. I pausen kom
en teknolg fram och frågade om
det här verkligen ingick i kursen.
Han visade mig sin blåa bok,
TET-böckerna på den tiden var
också blå. Felet var mitt helt och
hållet men jag hade haft en TET
föreläsning för elkretskursen.
Men varför hade ingen proteste
rat tidigare, sådant har ni inte
råd med.

Text: Dan Skogström
Redigering: Oscar Blomkvist
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Vissa saker tror man aldrig ska förändras. De välkända
"stex-tanterna" till exempel, som alltid (givet att man lyckats pricka
öppetiderna) finns där, redo att lämna ut en tenta eller sälja en
kursbunt.

N

u Ä R o E T emeller tid Vad händer nu?
in te så a tt de tänk t -Men vad händer med Stex nu då ?
stanna kvar för evig t. Ska det stängas ?
De båda damerna, Madele ine
Nejdå, in te all s, de t ska börja
Blom berg och Ann Von E ssen, en ny kv inna här på måndag,
ämnar näml igen gå i pen sion.
Ka ty Hammar. Hon har jo bba t
Emi ssionen tog en li ten pra t som engel skalärare i en skola i
stund med Madeleine.
Sollen tuna tidigare så hon har
ingen tidigare erfarenhe t av
Vad är stex?
KTH. Men hon tycker de t verkar
-Hur länge har stex funnits ?
vara e tt rolig t jobb a tt pröva på.
S tex star tade för nio år sedan På gr und av si tt gamla jo bb
på in itia tiv av dåvarande kan sli kommer hon jo bba halv tid till en
chefen Inger Lan sson och Bo bör jan men sedan kommer hon
Wahl berg. De t är kan sl ie t som gå över till hel tid.
an svarar för stex och tanken är
-Så ni tar pension nu, det ska bli
a tt de t in te ska gå med vin st.
skönt förstår jag?
De t hade in te f unn its någo t
Ja, de t ska de t bli. Själv ska jag
liknande tidigare, utan varje åka till Frankr ike och vandra.
in sti tution har själva sål t si tt
De t ska bli skön t a tt in te vara
ma terial.
upp bunden vid varje ten tape
-Så vad har Stex för uppgifter ?
riod. Vi har tid igare vari t
Jo som d u säker t ve t säljer vi tv ungna a tt vara här varje
kompend ier från in sti tutionerna ten taper iod och för a tt samla
i K ista, D S V och 53. Vi säl jer bara upp ten tavak terna före ten torna
ma ter ial som in stitutionerna och så.
trycker upp själva, på så sä tt
- Men det slipper du nu..?
behöver vi in te ta ut någon
Ja, i på sk ska jag åka till
mom s på dem.
Go tland där jag har e tt h us.
Vi tar även hand om ten tor,
delar ut dem och handahåller Teknologer
överklagningar.
-Men vad har varit det bästa med
Vi organ iserar även ten tor. V i att arbeta på stex?
hyr ten tavak ter och har även
Kon tak ten med teknologerna,
rekry tera t nya, en del är ju rä tt de t har vari t jä tterolig t. Ni är så
gamla...
trevliga jäm t och hejar på stan

och så. I bör jan när jag gick på
stan med m in man så undrade
han all tid, "vem var de t där?"
när de t gick för bi en teknolog
som sa hej. Men n umera säger
han bara "ja sså, de t är en av dina
teknologer igen ... "
Jag hoppa s a tt ni for tsä tter a tt
säga hej när vi se s på stan,
for tsä tter Madeleine, även ef ter
a tt vi sl uta t här.
(När vi står och pratar kommer
det in en kille som undrar var
resultaten till reglertentan sitter.
-Jag vet inte om de har flyttat den,
säger Madeleine. Jag kan då tala om
att den finns en trappa ned.)
Sådär är de t of ta, säger Made
leine. De t är teknologerna som
kommer med informa tion till
o ss. In sti tutionerna är gan ska
dåliga på a tt informera om till
exempel sådana saker som fly tt
av an slag stavlor, sådan t får vi
of ta st ve ta av teknologe rna.
Jag tackar för mig, och ön skar
de båda en skön ledighe t, de thar
de för tjäna t.
Camilla
p s. Glöm in te a tt Säga hej om ni
mö ter en stex -tan t på stan !

Nomineringar till årets lärare, forts.
Patric Jensfelt

Han går igenom allting lagom snabbt och
noggrannt. Det som är svårt grundligare än
det som är lätt. Dessutom har han humor.

Erik Forslin

Alltid begripligt och på en nivå som alla för
står. Långt ifrån professorstereotypen!
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. . eller curling som man också brukar säga. Emissionen
lämnade tv-soffan och Katarina Hulting för att försöka
få grepp om denna hala sport.

E

var fjärde år få r
all a små vin ter sp or te r
kli va u t ur mör kre t oc h
an onymi te ten oc h kli va r akt in i
var m an s ( oc h kvinn as) vard ag s
rum. Under varje vin ter - OS by ts
d oku - såp or, varjed ag - såp or oc h
kafe-pr ogr am m ot skid sky tte ,
r odel oc h b ac khoppning. Oc h
n aturlig tvi s curling.
Under de tta vin ter - OS har
curling sl agi t igen om hos en
större publi k. Jag var en av dem
som under OS upp täc kte hu r
spänn ande denn a sp or t kan vara
att följ a från tv- sof fan. Mång a
kväll ar ble v sen a nä r vi föl jde
Pej a Lind holm, Eli sabe th Gu sN G AN G

Curlinghuliganer

JAAAAAAAA JAAAAAAA...
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taf sson oc h de ras
l ag med stor spän En stenkul sport med gamla anor
ning. Då börj ade
De t har tvi stats om var cu rlingen har si tt
m an
så små tt ur sprung. Bl and ann at har H oll and hä vd at
und ra: Hur svå rt att cu rlingen skulle ha upp kommi t dä r,
ä r de t egen tligen men id ag är de t d oc k få som ifråg asä tter
att spel a curling
S kottl and s statu s som ur sprung sl and . De t
oc h hu r b ra må ste
var i S kottl and som curlingen vä xte sig stor
m an var a för att oc h u tvec kl ade s till den sp or t som den är
ha en c han s i e tt id ag. M an ve t att curl ing har spel ats sed an
olympi skt spel?
1500-tale t oc h 1838 saml ade s all a kubb ar
För att sö ka under en org ani sati on , "The Roy al Caled o
svar på de ssa frå ni an Curling Club". S kottarn a spred cu r
g or beg av sig l ingen ö ve r världen. För st till US A oc h
stö rre delen av Can ad a under bö rjan av 1 800-tale t oc h vid
till
red akti onen
se kel skif te t oc kså till alp världen. Till
Sunbybe rg s cu rS verige kom curlingen under 1840-tale t
Hur med den skott ske affär sm annen Wi lli am
ling hall.
denn a Andre w Mc Fie . Curlingen spred sig oc h
skulle
idr ott kl ar a vår a 1916 bild ade s S ven ska Cu rling förbunde t.
gr an skade ög on
Id ag finn s kn app t 100 curl ing klubb ar i
oc h ör on? S kulle
S ve rige.
i sen var a tillräc k__lig t hal? Ä r cu r- -------1ä_
re___
ng
C_
rli_
u_
ng
i s_
ä_
r_
hal-are-a··n
ling en glid ar sp or t? Vå ra f råg or vanlig i shall si s. I sen har nämli
skulle str ax få sin a svar.
gen pebbl ats (se ordli sta) med
43-gr adig t varm t vatten. De tta
På plats
för att skap a de små bubbl or på
I curling hallen häl sade s vi väl i sy tan som gör att m an gen om
komn a av Lenn art lb soniu s som frene ti sk oc h id og sopning kan
inn an vi g av oss u t på hal i s få stenen att glid a upp till 3
skulle ge oss li te in stru kti one r på me te r längre än n orm al t.
lä ktaren . E fter en kort regel
gen omgång före vi sade s vi Precis som Bambi
u tru stningen. "K vasten e br a att När vi väl ställ t oss på i sen fic k
stödj a sig på . Glid sul an trär ni vi p rö va att på egen hand rö ra
på på vän ster f ot om ni är oss ö ver hel a pl anen . Att sty ra å t
höger hän ta å tvär tom. Å när ni vil ke t håll m an ville å ka var in te
kli ver u t på i sen : Glöm in te att de t lä ttaste oc h att håll a sig på
sä tta ne r f oten u tan glid sul a fö tte rn a var de sto svår are. När
för st." V arför kan m an in te sä tta vi prö vat själ va en stund fic k vi
ner foten med glid sul a fö rst lä ra oss de t hemlig a knepe t; håll
und rade
vi? När
Omgång
2
5
Tot
6
4
3
1
vi kli vi t
2
1
0
Gula laget
0
O
0
ut
på
4
7
0
0
Röda laget
i sen und
r ade vi
Resulat från matchen
i n te
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kvasten strax framför glidfoten.
Att detta underlättade balans
hållandet rådde det inga tvivel
om. Ändå fick flera av oss känna
på hur hård curlingis kan vara.
Sedan var det dags för
"trycka-ifrån-sargen-å-glida-så
långt-som-möjligt-träning".
Först utan sten i hand, sedan
med. Vi märkte ganska snabbt
att Pejas avslutning på brons
matchen i OS, då han gled över
hela banan och la in stenen i
boet, är något som kräver många
års träning. På sin höjd lyckades
vi glida 5-10 meter. Innan vi
skulle börja spela match på
riktigt fick vi ett par provstenar
var. De första stenarna gled inte
alltför långt men ju längre
matchen led desto mer sliten
blev isen och då fick stenarna
lättare att ta sig fram. De
stannade inte alltid i boet som de
brukar göra på tv.

Matchdags

Sedan var det alltså dags för den
spännande matchen. Vi delade
upp oss i ett rött och ett gult lag.
Vem som var på vilket lag låter
vi vara osagt. Det viktigaste är
som alla vet inte vem som vinner
utan att man vinner (eller hur
det nu var!?). I efterhand kan vi
säga att vi saknade Katarina
Hultings kommentarer, de hade
tillfört mycket till matchen. Här
kommer dock ett kort referat av
finalen i Emissionsmästerskapen
i curling:

Titta så rent det blir!
Omgång 1: Röda laget går ut
hårt, lyckas placera in fyra stenar
i boet samtidigt som det dröjer
innan gula laget hittar dit. Något
som visade sig bli matchavgö
rande. Fyra poäng till röda laget.
Omgång 2: Här hade röda
laget länge flera bra stenar i boet.
En nästintill perfekt placerad
sistasten från gula laget ger dem
segern i omgången. En poäng till
gula laget.
Omgång 3: Båda .-----------------......
lagen gick ut offensivt
Vill du spela curling?
genom att lägga flera
I Stockholm finns tre curlinghallar. En
stenar (guarder) fram
i Sundbyberg, en i Stocksund och en i
för boet. Inför sista
Södertälje. För mer information se
stenen var det bara en
http://www.curling.se
gul sten i själva boet. En
välplacerad sista röd
Vill du veta mer om curling?
sten knackade fram en
Börja med ...

http://www.curlingbasics.com

Curling i teorin

När en sten spelas tar spelaren satts med ena foten
mot en kloss(hack) i isen. På den andra foten sitter
en glidyta och på denna glider spelaren i väg med
stenen. Före spelaren har passerat den så kallade
hogglinjen måste han släppa stenen. Innan stenen
släpps så sätts den i en viss rotation. Under hela
banan så ska stenen endast rotera ett och ett halvt
varv. Detta är en nödvändighet för att stenen inte
ska börja röra sig slumpmässigt över banan. På
grund av rotationen får stenen en krökt bana vilket
utnyttjas i spelet. Det är härifrån spelet fått sitt
namn. Engelskans Curling översätts krulla, ringla,
locka eller kröka.

... om du vågar fortsätta...

http://www.curlingzone.com

Eller läs någon av följande böcker:

Complete Idiots Guide To Curling

av Ann Douglas, Rod Bolton
Prentice-Hall Of Canada Ltd
ISBN: 0130818151

Curling For Dummies

av Bob Weeks
CDG Books Canada
ISBN: 189441330X

Gillar du curling-humor?
http://icing.org/humour/2liners/
2liners.htm
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• Curling var den näst största svenska
publiksporten OS i Nagano.
• En curlingsten får maximalt väga 19,96
kg.
• Den första svenska curlingklubben var
Bohuslänska Curlingklubben.
• Det enda idrottsdistrikt som saknar cur
lingklubb är Gotland.
• Om en sten går sönder under ett slag
skall en ersättningssten placeras där det
största stycket av den sönderslagna ste
nen stannat.
• I Kanada finns över en miljon aktiva
spelare.
• I Sverige finns cirka 4000 aktiva spelare.
• Sveriges herrlag besegrade Kanada
under gruppspelet i OS i Saltlake City.
• Tv-sportens expertkommentator Kata
rina Hulting är inte expert för inte. Två
EM-guld (1982 och 1983), två EM-silver
(1979 och 1981) och två VM-silver (1979
och 1982) talar sitt tydliga språk.

annan röd sten så den
hamnade närmast mitten
av boet. En poäng till
röda laget.
Omgång 4-6: Under de
tre slutomgångarna var
spelet jämnt. Båda lagen
hade nu blivit bättre vän
ner med både is, kvast
och sten. Stenarna som
hamnade i istället för
utanför boet blev fler och :1c,1111
-- t'IW:U171'1&@•
fler. Hade matchen pågått
ett par omgångar till hade
Spegel spegel på väggen . . .
spelet nått en än högre
nivå.

Matchen slutade alltså
7-2 till det röda laget.
Siffror som är lite missvis
ande. Matchen var väl
digt jämn om man bortser
från första omgången.
Efteråt tackade vi varan
dra för en god match.
Curling är trots allt en
'-�����������������.....I
gentlemannasport.
r-���������������
Biter (bajter) Poängsten som nuddar boets Vad tycker vi?
Efter matchen var det
yttersta ring.
Blank omgång En omgång utan stenar i dags att sammanfatta:
Hade vi fått valuta för de
boet. Nollomgång.
pengar
vi tagit ur egen
Bränd sten Sten i rörelse som berörts av
ficka? Det kostade oss
spelare.
Chap-and-Lie Utslagning där spelsten knappt tvåhundra kronor
per person att spela i två
byter plats med liggsten.
timmar. Men alla var
Comer Guard Guard snett framför boet.
överens om att det var det
Curl Stenens rotation vid gång över isen.
Dubbel Utslagning ur boet av två stenar på värt!
En sport som ligger
en gång.
nära att jämföra med är
Draw-vikt Inläggningsfart.
bowling. Bowling kostar
Fall Lutning på isen.
ungefär lika mycket och
Frysa Dra en sten "kloss" mot en liggsten.
brukar vara kul att spela
Front-end Ettan och tvåan i ett lag.
Guard Sten som skyddar bakomliggande med ett kompisgäng.
Curling är roligare. I bow
sten.
ling spelar man sin egen
Hack Fotstöd.
serie, efter varje ruta rivs
Heavy Sten med hög fart.
kägglorna ner och man
Inhand Medurs rotation på stenen.
börjar om från början
Liggsten Stillaliggande sten i spel.
igen. I curling spelar man
Outhand Moturs rotation på stenen.
Pebbla Duscha isytan med finhåligt mun i två lag och genom att
spela bra stenar gör man
stycke.
det svårare för motstån
Port Utrymme mellan två liggstenar.
Poängsten Sten i boet som är bättre än darna. När man inte spe
lar någon sten själv har
motståndarens bästa.
man ändå att göra med
.....�����������������....J
att hjälpa fram sin lag-
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kamrats stenar genom att sopa
eller genom att stå i boet och
peka var kamraten ska sikta.

Sammanfattning

Vad har vi då lärt oss? Att
curling är kul, att det är svårt att
glida och sopa samtidigt (speci
ellt om det ligger andra stenar i
vägen), att det inte är bra att
halka när man har en kamera
runt halsen, att man inte får ta
med stenarna hem efteråt och att
vi vill spela curling fler gånger.
Text: Danne & Oscar
Foto: Anders J & Fredrik
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15 mars var
magisk. Magin kom
från 12:an och s tava
des "Fies ta ". In tSek t tillsam mans med I S S anordnade med
hjälp av några spanska u tby tes
s tuden ter e tt "Spanish par ty ".
Fes ten var tillägnad alla par ty
sugna u tby tess tuden ter på KTH
och kvällen blev unik i flera
avseenden. Den spanska fies ta
s tämningen skapades bland
anna t med de inhemska drink
recep ten sangria och kalimo txo,
och å tgången var så s tor a tt
plas tglasen tog slu t och vi
tvingades köpa fler på 7eleven.
Efter en viss över talning gick de
med på a tt sponsra fes ten och vi
blev e tt par hundra muggar
rikare . En sangria med en
7eleven logo typ gjorde ingen
ledsen och fes ten tog ny far t.
Vad skiljde sig då den spanska
fes ten från andra fes ter på KTH?
Föru tom na turlig tvis den in ter
na tionella prägeln, kunde man
med e tt o träna t öga lä tt lägga
märke till a tt fördomen om a tt
de t bara kommer os quars till
fes terna i 12:an var mo tbevisad.
Hur man förklarar de tta feno
men får vara osag t, men man
hoppas de t håller i sig.
Med en amerikansk D J skapa
des e tt sug u te i dansgolve t som
fick varenda sangriadrickare a tt
röra på benen . Där u te i pelarsa
len blandades spanjorer, tyskar,
belgare och många fler. Då
många aldrig hade vari t i 12:an
föru t så roade sig några mindre
nyk tra s tuden ter å t a tt ge varan
dra elek triska s tö tar, medan
andra hade väldig brå ttom u t
från 12:an då de in te hi ttade
toale tten . De t var väl in te all tför
många som viss te a tt den mi tt
emo t s tädskrubben fungerade,
om de alls viss ta tt den fanns där.
Även u tby tess tuden ter från
länder som Vene zuela och Mex
ico hi ttade till fes ten, och man
kan fråga sig vad de t är som
ÄL L E N D E N

lockar en u tby tess tuden t till
Sam tale t med en s tuden t från
S tockholm. Vad har egen tligen Pakis tan var nog ändå in tressan
Sverige som inga andra länder tas t. Han nämnde a tt han hade
har, u tom slaskiga dys tra vin trar kunna t välja a tt åka till både
och höga ska tter? Som TH S US A, Tyskland och Aus tralien
kon trollan t fick man lä tt kon tak t som alla har högre s ta tus än
med många av fes trökarna, och Sverige, men a tt han hade åk t h it
när man gled in på ämne t "Why för a tt Sverige är e tt jäms täll t

S weden?" så blev svaren väldig t
olika beroende vari från han eller
hon kom. Från a tt de t var e tt
privilegium till a tt man bara var
här för a tt fes ta och ta e tt år
ledig t från s tudierna. En ryss sa
a tt för en karriär i Ryssland var
man näs tan tvungen jobba i e tt
före tag får väs t.
Därav var de t en s tor fördel a tt
ku nna engelska eller ha en
u tbildning från någo t engelsk
språkig t land. Sverige är kanske
in te engelskspråkig t men in te
lång t i från. Tyskarna och spanjo
rerna valde snarare Sverige för
dess miljöomby te än u tbild
ningen. Sverige kan briljera med
allemansrä tten som in te så
många andra länder har, även
om all t fler bö rjar förs tå dess
innebörd . Kan också nämnas a tt
en fransyska som jag pra tade
med hade bes täm t sig för a tt
s tudera på en pla ts så lång t
norru t som möjlig för a tt få
uppleva en vi t vin ter.

land . Han förklarade vidare a tt i
Sverige får man lära sig a tt jobba
som e tt lag och för a tt e tt lag ska
fungera ihop mås te man kunna
binda samman hela lage ts viljor
till en gemensam vilja. Han
nämnde våra t fo tbollslag som e tt
prak texempel som in te lever på
några individuella pres ta tioner.
(Tacka Klas Ingesson och Håkan
Mild för de t...) I princip jäm
förde han Pakis tan och Sverige
genom a tt i hans hemland
till talade man förläsaren med
ti tel och e fternamn, men i
Sverige duar man varande. A tt
förläsaren sedan ska ha pappa 
ledig t vore o tänkbar t i hans
land.
Till sis t, e tt s tor t tack till Tobias
Ahlgren för hans medverkan i
fes ten.
Erik & Micke
IntSekter
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Del ett i en artikelserie.

Down under!
Ett resereportage i spridda skurar om "de långa molnens land ".

O

M

VI

G R ÄV E R OSS

rakt ner genom jor
dens centrum kom
mer vi att hamna någonstans i
närheten av Nya Zeeland, så det
är verkligen befogat att säga att
man är Down under. Efter en
resa på strax runt 30 timmar
landade vi så äntligen på Auck
lands flygplats. I luften mellan
Hong-Kong och Auckland
skulle alla fylla i ett litet formu
lär för att få komma in i landet.

Tomo Tomo tubing - ett
äfventyr under ytan

Till slut hade vi så bestämt oss.
Med tips från Lonley Planet (LP)
och två vänners egna resebe
skrivning hade vi gjort vårt val.
Vi skulle bege oss ner på en
underjordisk tur kallad Tomo-

Ner i underjorden

Böter

Då Nya Zeeland har en väldigt
speciell och ömtålig fauna och
flora, så handlade det mesta om
vad du får föra in och inte. Man
skulle redogöra för om man
hade vandrarkängor som var
smutsiga, om man hade tält med
sig, fiskeflugor, andra organiska
material och mycket mer. Om
man underlät att fylla i något
man hade med sig i bagaget så
åkte man på 200 NZ$ på stående
fot.

Frukthunden

När vi landat och väntade på att
få hämta våra väskor gick det
omkring vakter i bagagehallen.
En av vakterna hade en liten
hund, som hade en liten grön
väst på sig. På västen stod det
med vita bokstäver: Bio Security
Dog. Denna lilla voffsing gick
runt och nosade på alla väskor.
Vissa väskor stannade hunden
vid och markerade. Ägaren blev
då tillfrågad om denne hade
någon frukt eller liknande i
väskan och fick sedan tömma
väskan. Denna lilla hund var
alltså en frukthund. Här nere var
vädret underbart varmt och
skönt. Sommar! Oh, vad härligt.
Sol, värme och molnfri himmel.
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mycket snyggt snitt, hjälmar
med pannlampa samt vita gum
mistövlar. Sedan bar det av mot
hålet ner i underjorden. På
vägen berättade vår Ben om s k
"sinkholes". Det är stora gropar i
marken som uppkommer av att
marken håller på att rasa in i en
grotta. Under oss var marken
helt underminerad med flera
grottsystem. Man skulle kunna
likna det vid en schweizerost.

'Klädd för underjorden.
Tomo tubing. Efter lite väntan i
hettan kom så vår guide, en ung
kille (allt är relativt) från sta
terna. Då vi inte är så bra på att
komma ihåg namn valde vi att
kalla alla som vi glömt bort
namnen på för Ben. Alltså "Vi
kallar honom Ben". Ben välkom
nade oss varvid det visade sig
att det bara var vi tre, jag, Cilla
och Stefan, som var hans grupp
på denna tur. Vi satte oss i en
minibuss och skakade iväg längs
en liten och slingrande väg.

Sinkholes och plåtskjul

Efter en stund var vi framme vid
ett stort plåtskjul. Här fick vi ta
på oss våtdräkter med ett

Vi tog oss ner i mörkret längs en
stege. Väl nere var det ganska
trångt, fuktigt och mörkt. Pann
lamporna slogs på och så bör
jade vi att åla oss längre in i
grottsystemet. Närvaron av vat
ten är ganska konstant under
marken. Det droppar från taket,
rinner på väggarna och på
golvet. Ben visade vägen, men
vid ett flertal tillfällen sa han att
vi skulle krypa in på ett ställe
och att han sedan kom efter. När
vi väl började att krypa in, så tog
han en annan väg och mötte oss
vid utgången till den mycket
trånga passage vi ålat igenom.

Bil ringar

Efter att ha traskat, klättrat
ochkrupit en hel del kom vi fram
till ett ställe där det låg en hög
med uppblåsta bilringar. Ben såg
till att vi tre hade varsin och
visade sedan hur man på olika
sätt kunde ta sig ner från en
klippa i en underjordisk vatten
kanal. Givetvis gjorde han själv
det värsta hoppet som innefat
tade en volt. Vi andra valde lite
försiktigare metoder. Väl sittan
des i våra ringar på vattnet
började vi dra oss längs ett rep
och fördes i längre in längs den
underjordiska vattenkanalen.
Ben sa till at vi skulle släcka
lamporna och luta oss tillbaka.
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Lysmaskar

När till slut ögonen hämtat sig
lite möttes vi av en alldeles
fantastisk syn. Hela taket lyste
som vintergatan. Det var lys
maskar som utgjorde detta fan
tastiska skådespel. Lymaskarna
lever i olika stadier där deras
nuvarande stadie var att samla
in mat. De hängde i taket och
hade långaklibbiga fångstrådar
hängande ner från taket. Insek
ter i grottan lockades dit av
deras ljus och fastnade i fångst
rådarna varvid lysmaken halade
in maten. Efter detta stadie
puppar de in sig för att sedan
komma fram som färdiga insek
ter. Nu har de bara ett mål, att
para sig. Att äta är inte att tänka
på då de inte har någon mun. De
har bara några få dagar till
förlustelse innan de dör av svält.
Äta, sova, para sig och dö. Ett
kort och intensivt liv.

Skalärmusiken
40 år
/--'- 4.._.
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Jubileumsquonsert
Järfälla gymnasium
26/4 kl 1 8.30
27/4 kl 1 7.00
För ytterligare information: www.smusk.nu

Återvändo

Vi kom fram till till kanalens slut
och drog upp ringarna och
kravlade vidare i grottsystemet.
När vi började närma oss slutet
frågade Ben, som tyckte det gått
mycket bra, om vi ville gå upp
eller om vi skulle vända om och
ta en annan väg tillbaka. Svårt
val eller kanske inte. Vi vände
om och fick prova på lite mer
avancerad ålning, klättring och
flytande i en liten underjordisk
ström med mycket lågt till tak.

Uppe igen

J
I

Efter någratimmar var vi så åter
uppe på den soldränkta jordy
tan. För att säga det rent ut så var
detta ett av det absolut coolaste
och roligaste sakerna jag gjort i
mitt liv. Givetvis gjorde vi fler
spännande saker, men det är en
annan historia som kommer i
kommande nummer.

Text & foto: Uffe Kalla

T'ioIK'l�N oevo

E C H N ATO N
KÄN D F RÅN T E B E

Fysikalen är stolta över att presentera 2002 års upplaga på vasateatern, 1 -4 maj. Köp biljetter på
www.f.kth.se/fysikalen eller på våra försäljningsställen på Nymble och Fysikcentrum.
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Hemma bra

Att studera
utom lands !
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Gustaf är eOO:a. Efter första året på elektro kände han att det inte
gått så bra som han hade hoppats. Efter mycket velande om vad han
skulle göra detta läsår bestämde han sig tillslutför att studera i Nya
Zeeland. Här berättar han exklusivt för Emissionen hur det var att
börja ett helt nytt liv, långt bort från Sverige.

M

hamburgare i
ena handen, colan i
andra handen och
datorn däremellan, försöker jag
mellan tuggorna skriva en arti
kel om varför man ska studera
utomlands. Jag sitter här med
mat i munnen, vilket man kan
göra vart än man är i världen,
och frågar mig själv om jag
skriver för att bekänna ett
misstag eller om jag skriver för
att berätta hur otroligt lärorikt
det är att åka
utomlands en
tid i sitt liv?
Jag kommer
inte beskriva
misstag, vilket
är det sista jag
skulle v i lj a
kalla en tid
utomlands för.
Gustaf längtar inte hem
Istället vill jag
passa på att
svara på frågorna: Varför man
ska åka utomlands och när man
ska åka utomlands?
Många har frågat mig, varför
jag åkte till andra sidan jorden
för att studera. Det måste ju
finnas lika bra alternativ lite
närmare hem. Visserligen håller
jag med om det, men det leder
mig vidare i mitt resonemang att
det kanske inte alltid är studi
erna man ska åka utomlands för.
Många jobbar ju utomlands en
tid för att få erfarenhet. Det som
jag anser är fördelen med att
plugga utomlands är att man
träffar många likasinnade män-
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niskor och personer som är i med studierna. Jag hann studera
samma situation som en själv. ett år innan jag insåg att jag inte
Detta har ingen negativ anty var redo att studera vidare (på
delse utan man träffar männis- eftergymnasiala studier) och jag
kor som har samma
w_,_..
mål
till exempel -":":
Ar
det
rätt tid i livet att resa iväg ?
såd�na som vill resa
runt och upptäcka Vad lämnar man man kvar hemma ?
landets alla vrår, vil- -=
ket man kanske inte
är övertygad om att jag inte är
har tid eller möjlighet med när ensam om den känslan. Detta
man jobbar. Innan man ger sig ledde till att jag fattade beslutet
iväg finns det dock vissa frågor att åka utomlands. Vilket jag så
som jag känner är viktiga att här efteråt, eller mitt i, känner att
ställa sig. Är det rätt tid i livet att det är ett av de bästa besluten jag
resa iväg? Vad lämnar man kvar har fattat i mitt liv.
hemma?

---- --

-

w
.... --,---··
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Livets faser och fasor
Varje människa går ju genom
olika faser i livet och varje fas
har olika syfte i att utveckla
människan och förbereda oss för
nästa steg. Alla ni som kommer
läsa den här artikeln vet ju att
det innebär hög press att studera
på KTH, men det finns ändå ett
tydligt mål och en önskan att en
dag få vandra ner för trapporna
med diplomet i er hand. Att
studera är en betydande fas i
livet och studierna har ju som
mål att leda oss in i det vuxna
livet. För att klara av studierna
på så pass hög nivå som KTH
eller övriga högskolor runt om i
Sverige, krävs det att man som
person är mogen för att klara av
det. Man måste ha nått en viss
punkt i livet och ha ett mål och
en vilja för att kunna ägna sin
fulla koncentration på att lyckas

Varför åka?

Ett bra råd, eller den första
frågan man bör ställa sig, innan
man beslutar sig för att åka
utomlands är varför man gör
det? Det låter ju nästan lite för
självklart, men jag har mött
många personer här på min resa
som kommit hit utan ett tydligt
mål. De har inte gjort något
annat än att längtat hem under
hela sin tid utomlands.
Det är klart att jag skulle ljuga
om jag sa att jag inte (vissa
stunder) längtade hem också,
men jag är här för att utveckla
min personlighet och för att
förbereda mig på att klara av
studierna hemma i Sverige. Jag
vet att jag alltid kan återvända
hem, att det kommer vara sig likt
och man ska ta vara på de
chanser man får, de växer ju inte
på äppelträd.
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När ska man åka?
täcker man oc h utvecklar s ina
På frågan när man ska åka egna ås ikter oc h kanske inser
utomlands skulle jag v ilja svara , hur bra /dål igt man har det
l ite undv ikande... att det känner hemma. Detta gör att man
man , men det är nog ofta en mognar oc h i slutändan är det
t idpunkt som bara dyker upp här ännu ett steg mot att fi nna
oc h man ska passa på när man s ig själv oc h s itt personl iga mål.
får c hansen! Trots detta är det ett
För mig så inne bär stud ier
stort steg , men jag tycker inte att utomlands dels att utveckla oc h
man ska vara för stolt för att upptäcka mig s jälv oc h dels en
våga ta steget att säga att det här er fare nhet som jag aldr ig kom -me r a tt glö mma. Jag åkte j u
= _.. --.utomlands just av den anled Ingen mamma att luta sig
n in ?en , att h�tta m i? sj �lv,
__
tillbaka på och inte heller
utsatta oc h tv mga m ig SJalv
nagot socialt natverk.
att ta ansvar. Minst sagt blev
... cwa .........
..,,.._____.. jag tvungen att göra det när
jag kom t ill andra s idan
var helt fel oc h lära från s itt
jorden. Ingen mamma att luta
m isstag oc h återvända hem.
När man åker t ill ett annat s ig till baka på inte heller ett
land , så oavsett om man v ill det socialt nätverk . Det här är en av
eller ej så utsätter man sig själv de utman ingarna man ställs
för c hockar oc h diverse krockar . inför oc h en av de a bsolut
Man blandas med andra kultu - v ikt igaste anledn ingarna att åka
rer oc h tv ingas anpassa s ig t ill utomlands en t id av sitt l iv . Att
denna kulturs seder oc h trad it io - våga ta steget oc h utsätta s ig
ner. Det här kan vara mycket själv för en helt ny miljö , ny
på frestande v issa stunder men kultur oc h ny omg ivn ing. Som
det är m inst l ika intressant oc h med allt så f inns det baks idor
utvecklande. Man tvingas sätta men man lär sig att bl i tolerant
sina egna krav oc h v iljor lite åt oc h mer flexi bel . Jag har under
sidan , men samt idigt så upp - m in resa som börjar l ida mot s itt
0

•

••

slut lärt m ig att bl i mycket mer
öppen för andra sätt att tänka
på , jag har lärt mig hur jag själv
beter m ig i nya s ituationer oc h
vilka kapaciteter jag har . Inte
v ilka begränsn ingar utan vilka
möjl ig heter jag har att utvecklas
v idare . Tänk inte en bart på
stud ierna när du väljer destina
tion , jag valde min dest inat ion
från en barndomsdröm. Från
m itt perspektiv så har nu dröm
men bl iv it sa nn.
Text: Gustaf Lindqvist med
speciellt tack till Christel
Redigering: Oscar Blomkvist

Gustaf myser med kompisarna.

Bild tagen under nollningen. Skcendriet får hjälp att uppfostra de nyantagna.

15

_.�"X.-.-�,�--.-...--=--_..._..,_
__,___________
__
_____

Klättring

__.....�,
... � ... ....... .,..-- ..�1r.r-wv�-��--.,-• wee

J

Nu är det påsklov, eller omtentaperiod. För att fly den
trista vardagen kanske det är dags att börja med en ny hobby?
För att få kännedom om hur det går till när man klättrar på
karriärsstegen så kanske man skall börja klättra?

klättrat nu i snart 2 år
(Micke). Jag blev fast när
jag av misstag hamnade
på Reyleigh-beach i Thailand,
nummer ett- stället för klippklättrare i världen. Jag var där
för att dyka, men att varje dag på
väg ut med dykbåten se män av
stor integritet balansera på mik
roskopiska gropar i de till synes
lodräta klippväggarna väckte
beundran och nyfikenhet. Jag
var bara tvungen att pröva. Att
jag är höjdrädd spelar ingen roll,
hur övervinner man annars sina
svagheter om man inte utmanar
dem?
AG HAR

Olika typer

Många är osäkra i början, de
tycker att det verkar farligt vid
första anblicken, men det gäller
att lita på utrustningen, de flesta
klättringsprylarna som jag kän
ner till är dimensionerade för
elefanter (inte bokstavligt). Till
en början skall man skilja på de
olika klättringsformerna som är
tre till antalet och utgörs av
Klippklättring, Bergsbestigning
och Isklättring. Var och en har
sin tjusning och sina egenheter.

lsklättring:

Isklättrare tycker om vinter och
vattenfall. Med speciella skor
som man spänner på stegjärn
(cramponger) och med isyxor tar
man sig upp så att isen yr. Det
ser ganska kul ut, men jag är lite
antivinter så jag har inte prövat
ännu. Att tänka på är att man
behöver specialklä ttringsrep
som är impregnerade när man är
i kall omgivning.

Klipp klättring:

Klippklättring är en varm sport.
På sommaren är jag utomhus för
det är klart roligast att klättra
naturliga klippor, och på vintern
klättrar jag inomhus på vägg.
Det är inte dyrt att pröva om
man är sugen. Att hyra utrus
ning och klättra kostar under
hundringen sammanlagt för en
gång (man betalar för att gå in).
Man klättrar leder som är grade
rade efter svårighetsgrad. Det
finns ett par olika graderingssys
tem men generellt kan man
sägar att en låg siffra är lätt och
en hög siffra svår, ofta graderas
leder från 4 - 10, med a, b, c, +
och - .

Bergsbestigning:

Snart går jag sönder.

Stor smittorisk

Historien är lång, men kan
sammanfattas med att jag köpte
skor och sele det första jag gjorde
när jag kom hem. Egentligen är
det skrämmande hur smittande
klättring är, alla som jag har tagit
med på klättring har fastnat. Det
handlar kanske om att det är en
okomplicerad sysselsättning
utan regler eller svåra samman
hang, alla förstår vad som
händer och har erfarenhet, vem
har till exempel inte klättrat
träd när man var liten?
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Bergsbestigning påminner om
Laxfiske på det sätt att det är
extremt beroendeframkallande.
Det handlar om att pröva grän
ser och utmana sig själv. Ofta
handlar det inte så mycket om
klättring, utan snarare gång i
brant uppförsbacke med isyxa
(har annat användningsområde
än under isklättring), med fot
järn och på hög höjd. Ibland går
det för långt och det är inte
ovanligt att folk omkommer.
Höjder över 3000 meter kan på
grund av höjdsjuka leda till
döden.
. Häng iiiiiiiiii. . .
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Häng kvar

De olika lederna har olika färger
på greppen så man vet vilka som
tillhör just den leden. Ibland kan
man bli oerhört frustrerad då
man fastnar på en led och inte
vet hur man skall ta sig vidare.
Ofta fastnar man på ställen där
man hänger ganksa tungt i
armarna, så man har inte så lång
tid på sig att fundera på hm man
skall komma vidare. En av
fördelarna är att man tävlar bara
med sig själv och det finns ingen
jäkt, även om det är lättare att
klättra så snabbt som möjligt.
Oftast klättrar man leder från 7
till 25 meter i höjd, men det finns
en extrem form som kallas big

wall climbing som kan ta flera
dagar att genomföra.

Bra träning

Att klättra måste vara en av de
bästa sporterna för den som vill
träna hela kroppen. Visserligen
skall man sträva åt att klättra
utan att anstränga sig, men när
man är nybörjare brukar det inte
bli på det viset. Ett klassiskt
nybörjarmisstag är att man
använder armarna alldeles för
mycket. Tanken är att det är
benen som skall jobba då man
klättrar. Trots det tycker jag att
man generellt kan säga att man
ofta märker snabba resultat.

En nybörjare

Micke "lurade" med sig mig
(Uffe) och givetvis fastnade jag.
Nu har jag hunnit med att klättra
inomhus tre gånger Det är rent
ut sagt skitkul att klättra. Som
nybörjare har man mycket att
lära vad det gäller teknik. En av
de roliga sidorna av sporten är
att man kan utveckla helt egna
lösningar och tekniker. Det är du
och väggen som gäller. Till
skillnad från andra sporter så är
att gå in i väggen inte någon
negativ term. Här är det bara du
och väggen som gäller.
Text & foto: Micke och Uffe

RTC Båtkontakten AB
� Hyrbåtar: Stockholms Skärgård, Väst/Ostkusten
� Hyr ut din båt: Landets ledande förmedlare
� Sal ubåtar: Beg. Motor och Segelbåtar
Besök oss på Bullandö Marina , Adress: Bullandö Marina, 1 39 56 Värmdö
Öppet vard. 09.00-17.00 lörd.-sön. 1 1 .00-1 5.00
Tel. 08-571 45230 Fax. 08-571 45980 internet. www.rtc.se Mail: info@rtc.se

RTC Båtkontakten AB

söker sommarpersonal till Bullandö Marina
Bullandö Marina ligger på Värmdö i en trevlig Skärgårdsmiljö vid havet som din arbetsplats.
Ca: 4 mil från Slussen. Kille eller tjej. Arbetet består av via dataterminal boka uthyrningsbåtar
samt försäljning av båtar. Terminalvana är en nödvändighet samt intresse för båt och skärgård.
Din Arbetstid f.o.m juni till augusti I september. Du får börja tidigare. Arbetet kräver även jobb
lördagar-söndagar ( 1 1 .00 till 1 5.00 ) Lediga dagar samt viss semesterledighet är en rättighet.
Ring och prata med Rolf Carlsson tel: 08-571 45230 el. 0708-264545
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Glassigt i
sommar!
Så har då ett av de riktigt tidiga vårtecknen kommit.
De nya glassarna. Så här då kölden fortfarande biter sig fast, så är
det inte så många som drömmer om glass. Men snart kommer våren
och sommaren då vi längtar efter glassens kyla i vårt svalg.

S

mjulet, snö
glopp och hård vind.
När skall det ta slut. Var
är våren? Varför kommer den
inte när vi nu faktiskt behöver
den mer än någonsin? Ja, ja den
som väntar på något gott väntar
ju alltid för länge. I vår-väntan
beslöt Emissionen sig för att
LASK, REGN,

testa GB:S nya glassar. N u är det
väl en sanning med modifika
tion då två av glassarna är
återlanseringar av gamla god
gingar. Igloon är tillbaka och så
även vaniljpuckstången som har
kommit till heders igen, dock
med ny utformning.

Igloo Cola

En gammal klassiker som GB
har tagit till heders igen. Den
försvann från "tio-i-topp"-listan
87 och försvann senare från
sortimentet. Ett gott barndoms
minne. Tyvärr misslyckades
bryttestet, men vi hoppas att
detta bara var en engångsförete
else.

Sommarkänsla: En skön sval
kare. Högtryck
Smak: Klassisk cola
Förpackning: Röd klassisk
pappersförpackning
Utseende: Igloo
Rinnfaktor: Håller sig bra,
kanske sämre om temperaturen
stiger över 20 grader
Åldersrekommendationer:
Alla åldrar

Sommarkänsla
Smak
Förpackning
Utseende
Rinnfaktor
Totalt

Whippy

En cornettoklon med lite chok
ladspån på toppen, choklad
klädd strut (insidan), god vanlij,
, samt en luftig chokladpinne
som toppar skapelsen.

Sommarkänsla: Lite Cornet
tokänsla, d v s 99 % sommar
Smak: Kul och gott med
chokladpinnen på toppen. God
vanilj.

Igloo Cola

Whippy

Clown

Calippo Lime

aaaa

aaaa

aa

aaa

aaa

aaa

a

aa

aaa

aaa

aa

aaa

aaa

aaa

a

aa

aaa

aaa

aa

aaa

16

16

8

13

Dessa resultat kan Jämföras med förra årets test, väl glasstest
på http://www. e.kth.se/esekt/org/emission/arkivet/0 7/2/
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Förpackning: Vanlig strutför
packning med en plastkupol
som sticker ut
Utseende: Strut?!
Rinnfaktor: Om varmt, ja.
Åldersrekommendationer:
Inget för de små. Kanske 10 år
och uppåt

Clown

Clown är en ripoff rakt från den
gamla hederliga puckstången.
Samma glass i omstöpt format
och förpackning. Dock med den
stora skillnaden att vaniljen
smakar syntetisk.
Sommarkänsla: Ja??
Smak: Syntetvanlij

Förpackning: Gul papp med
clown på
Utseende: Vit
Rinnfaktor: Ja
Åldersrekommendationer:
För de små. Lättäten

Calippo Lime

Calippo kommer här i en ny
smak som känns lite snodd från
en den gamla hederliga spirel
lon. Dock var spirello godare.
Sommarkänsla: Ingen höjdare
direkt.
Smak: Som YES luktar, tack
och lov inte tvärtom
Förpackning: Calippo! Slicka
och tryck.

Utseende: YES-grön/ gul
Rinnfaktor: Ja, men stannar
kvar i förpackningen så man kan
dricka den på klassiskt Calippo
maner
Åldersrekommendationer:
Barn och ungdom
Det finns inga direkta nyheter
som är värda att kallas nyheter.
Vi undrar lite när GB kommer att
göra något som är riktigt nytt.
Det verkar vara lite idetorka.
Även om det i viss mån är
mycket uppskattat att gamla
glassar kommer tillbaka. Till
exempel har top hat kommit
tillbaka, fast bara i flerstrutsför
packning. Slutsatsen är tämligen
enkel:

Det var bättre förr...
Text: DanUka
Foto: Rickard, fjässa, fjässa...

Nogger
Piggelin
Igloo Cola
88:an

80
4
5
2
3

81
2
5
4
1

82
4
6
2
5

83
8
2
6
5

84
4
9
10
1

85
6
5
8
1

86
7
4
10
2

95

96
8

5

94
9
3

7

4

5

6

87
8
5

88
6
5

89
6
5

90
5
4

91
6
5

92
7
2

93

4

1

3

3

4

3

Glassiga placeringar i tio-i-topp under 80 - 96. Källa: http://www.gb.se/nostalgi
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DEF I nformation
Nu är det vår igen. För oss som går på KTH innebär det en hel massa
formalia som måste klaras av.

N

ÄR A L L T I D välkomna
in till oss på kansliet
om det är någonting ni
funderar på! Om ni behöver
studieplanera inför hösten boka
gärna in en tid med mig,
Liselotte, nu under våren via
telefon eller via mejl.

Årskursinformation för E 1

Onsdag den 17 april mellan 1011 i Dl får EOl information om
kurserna som ligger i period 1
och 2 till hösten från kursansva
riga.

Årskursinformation för E2

Årskursinformation inför den
helt nya hösten i årskurs 3 för
EOO går av stapeln onsdag den
24 april mellan 10-11 i Dl.
Ni kommer att läsa Eleffekt
system, Reglerteknik, Linjär
algebra gk och Materialfysik.
Informationen ges av kursansva
rig för respektive kurs.

Val mässa

Samma eftermiddag, onsdag
den 24 april, klockan 13-18 är
det Valmässa för E2 och E3.
Gå in på vår hemsida
www.def.kth.se för fortlöpande
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information angående uppläg
get av valmässan.
Valmässan är ett måste att gå
på! Här får ni svar på era frågor
direkt av institutionerna.

Studieanmälan

problem med kursregistreringar
skall lämna in studieplan för
våren annars lägger vi inte in
kursval för er.

Jobb

Kansli DEF söker teknologstu
Studieanmälan och kursval dievägledare inför läsåret 02 / 03!
Som teknologstudievägledare
senast 15 I 5. Har du ett pingkonto? Om inte - skaffa dig ett jobbar du halvtid under ett år.
Du sitter på Kansli DEF och
nu!
Kursvalssystemet kommer att hjälper studerande med allt från
vara öppet några veckor innan studieplanering till snabba
-_.._____ betygsutdrag. Du
15 maj. Som -vanligt är det Skaffa p ingkonto nu! k o m m e r
bra om ni stu- -- -.... ---- d e s s u t o m a t t
dieanmäler er (för hela läsåret delta vid informationstillfällen
02 I 03) och I eller gör kursvalet till gymnasister. Det är en fördel
om du har gått ett par år på
(för hösten 02) innan 15 maj.
Kursval görs enbart av de som programmet, för arbetet kräver
läser valfria kurser. Ni som läser en del erfarenhet om innehållet
de obligatoriska kurserna får och upplägget av kurserna. Sista
valet av kurserna inlagt så snart ansökningsdag är 2 Maj.
Låter detta trevligt, hör av dig
ni blivit studieanmälda för hös
till Liselotte, Pontus eller Ulla på
ten.
kansliet.

Individuella studieplaner

Individuella studieplanerna
skall vara inlämnade senast 22 I 8
nu i höst för att vi på kansliet
skall ha möjlighet att lägga in
nya kurser som du vill läsa inför
period l.
Ni som inte har lämnat in
studieplaner för våren och har

Liselotte Andersson

Studievägledare E
Pontus & Ulla
Teknologstudievägledarna

http://www.defkth.se/
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Nyligen gick Elektrosektionens mästerskap i innebandy av stapeln.
Här är resultatet.
Lördagen den 16 mars ägde årets Grupp 1 :
första innebandyturnering för
l:a Tränk & c / o
sektionen rum.
2:a Team Belarus
Det var nio lag anmälda och
3:a DKS 2
alla spelare kom ordentligt upp
4:a Tompens tompisar, 6p
ladadde. Vissa hade haft trä
5:a Piroz & c / o
ningsmatcher mot motståndarna
och andra hade dragit på sig Grupp 2:
diverse sjukdomar men den
l:a B-song,
mest extrema uppladdningen
2:a Team V-ås,
var en stor skål med vitlök som
3:a Epsilon Fighters,
strategiskt placerades i hallen.
4:a DKS 1,
Gissa av vem?
Lagen var lottade i två grup Vidare mötte Tränk & c I o-Team
per där spelformen var grupp V-ås resp. B-song- Team Belarus.
spel.
Vinnarna i respektive match

möttes i den stora finalen, Team
V-ås- Team Belarus. Trots många
matcher under dagen kunde
finalen hålla ett bra tempo och
bra spel. Det vinnande laget
hade dock ett visst övertag som
resulterade i 7 mål. Vinnarna
blev Team V-ås (7-4). Grattis! ! !
ELIN tackar alla spelare för en
mycket trevlig dag och härliga
matcher! ! ! Trots viss förvirring
hos undertecknad hoppas vi att
ni trivdes!

ELIN
genom Linnea Lindgren

Grupp 1

Tränk & c/o : 4 I 3 I O I 1 = l Op
Team Belarus : 4 I 2 I 1 I 1
l Op
DKS 2 : 4 I 2 I 2 I O = 6p
6p
Tompens tomp i s ar : 4 I 2 I 2 I O
P i r o z & c / o : 4 I O I 4 I O = Op

«vinnare»

Team V-ås
Team V-ås

Grupp 2

B - s onq : 6 I 5 I O I 1 = 1 6p
Team V-ås : 6 I 2 I 2 I 2 = Sp
Eps i l on Fighter s : 6 I 1 I 3 I 2
DKS 1 : 6 I 1 I 3 I 2 = Sp

Sp
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Det ryktas att.

- <;I - &,,...__

I I

...Rickard blev uppäten av kanibaler i X-pilot VM
...Erik har försökt porrwappa
...Mats åkte fast för fortkörning i en korridor på Silja Europa
...Det är S3 som stjäl Elektros gafflar
...KJ har teknis mest välekiperade mittbena
...B-Adam inte vet vad ekiperad betyder
...Peter fick fyra och Gustaf trea
... Anderas har dödat malen med en grön ödla, med viss hjälp av
hjälp av kassören
...ELIN kommer att anordna en volleybollturnering under våren
...Odenplan is a triangular square
...Kårstyrelsen blivit en dokusåpa
...GP är inte transparant. Detta är empiriskt bevisat.

.... _,._,--,

WA N T S Y O U !
...Som skribent, fotograf eller
tecknare.

emission@e.kth.se
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VALså ng

Det är QuarneVAL i år! Fredagen den 22/2 gick
melodifestiVALen av stapeln.

D

L I L L A arrange
mang är, om man
undantar ritpubarna,
det första i en rad av festligheter
under QuarneVALen. Medicin
ska Föreningens lokaler är enligt
min mening otroligt bra för
arrangemang av alla typer, och
en melodifestival är inget
undantag.
I år var det stor mediesats
ning, KTH har ju fått en alldeles
egen mediasektion. 3 kameror
som simultanmixades och spela
des upp på en förhållandevis vit
vägg inne på MF. Tydligen
bandades allt också för senare
mixning av ett videoband som
man kanske kan köpa på TV
shop till hösten. Av alla männis
kor som var där, konfrenciern
inkluderad,
tror
jag att Ulf Kalla,
kameraman
för
kvällen, var den
som syntes mest
på väggen.
Inte nog med att
vi som stod längst
bak kunde se festi
valen på stor
man
bildstv,
kunde självklart
rösta på sin favvo
sång via sms. KT H
kan ju inte vara
sämre än SVT,
undrar om det
gick att mailrösta
också?
E T TA

Och vinnaren är ...

Men festivalen då, det var ju
därför vi var där, eller? Jorå, 13
band blev det till slut, 14 var det
från början, men någon skall ju
alltid fuska, Miilegg har smittat
av sig. Bandet Europa skulle
framföra " sista uppskjut
ningen", men det var en cover
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och deras orgel gick hädan via
två stycken brandmansyxor
modell Kalle Anka. Resten av
startfältet höll sig till reglerna.
Musikstilarna höll sig lika hårt
till schlagergenren som i SVTs
variant med samma tema. Dock
slapp vi första fem veckornas
tjafs och Bert Karlsson. Emissio
nens utsända testpatrull insåg
snabbt att "The Arc-faktorn"
steg ju längre kvällen led.
Trodde vi alla fall. Den visade
sig ta slut lika fort som den
började med Lenny Jives. En
annan kategori som vi trodde
skulle få större utslag i slutkam
pen om segrartiteln var tonarts
höjningen. Tonartshöjningen var
något som vissa band klarade
lysande, och andra inte alls. DJ:n

var rent utsagt usel på just
höjningen, fast det är klart, de
rappade ju. Svensk standard
däremot, ojojoj vilken höjning de
presterade, man riktigt rös. Fast
det är klart, det var ju inte
schlager som prisades högst.
Den absolut bästa tonartshöj
ningen stod Q-sync för. När alla
röster räknats och sms-rösterna

tagits i beaktande så stod Ceta
cea som vinnare med sin låt
Total. Fast allvarligt talat var det
nog badpojkarna i baletten som
gjorde jobbet, ja de pumpade ju
sig blåa i bakgrunden. Sms
vinnare blev Kårsdraget, som jag
själv tyckte var riktigt bra.

Kvällens dragplåster

Men MelodifestiVALen är ju inte
bara studentband som spelar
sina nygjorda verk. Sist det
begav sig rockade bröderna
Herreys sönder MF. Vad hände i
år? Dragplåstret för kvällen var
AT TACK, som är kända för sin
hit "OA hela natten". Även fast
det låter som en internationalis
terin av ett mellanstadieämne
från helvetet så var de omåttligt
populära på 80talet. Kunde de
hålla fanan lika högt
H e r re y s
som
gjorde? Nja, inte
direkt tyvärr. De
klev upp på scenen
och sjöng en rad av
refrängen på sin hit,
och gick över till att
spela covers. Dock
fick vi en mer posi
tiv nostalgikick när
Arja tog tag i mikro
fonen istället för de
snabbdiskade
Europa. Högt över
havet fick publiken
att gå igång på rik
tigt! Kanske skulle Attack
behövt någon som värmde upp
publiken igen, eller åtminstone
fått den att komma tillbaka till
scenen.
text: Rickard
Foto: Magnus &Peter

