Något att bita i?

Är du en hungrig akademiker som ser möjligheterna i detta jätteäpple.
Elevingenjör eller elevekonom kan vara en väg, exjobb en ann an.
Sök medvetet t ill ABB.
En global koncern med tekn ik i världsklass som n u behöver fler nyut
examinerade eldsjälar från högskolan. Detta är ABB i korthet.
I sin helhet är koncernen så stor att det finns något att bita i för alla smaker.

För me1· information kontakta Reijo Palola
reijo.palola@sesup.mail.abb.com
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Surra Joar till
rors.
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Välkommen till ett nytt år med

I I

Emissionen

Hej på er, eventuella läsare!
Nu har vi bytt chefsredaktör
i den här tidningen igen.
Hur det kommer att utvecklas kan
man bara spekulera i. Därför tänker
jag göra det nu!
Alla tillträdande chefsemitteurer
jag känner till har velat göra tid
ningen roligare, så varför bryta tradi
tionen? Den hårdaste kritiken mot vår
tidning är nämligen den att vi är allt
för seriöa. Blaskan är fullmatad med
nyttiga fakta, men ganska glest med
lättsamma inslag ...
Jaha, vad beror det på nu då? Eller
viktigare: Hur ska det ändras på?
Det är min fulla övertygelse att mer
bus från läsarna kommer att lyfta,
eller sänka, blaskan! Annars får vi
emitteurer sitta och ljuga ihop något
på gehör, oftast klockan tre på någon
efterklippsmorgon...
Kanske skulle jag nämna något om
vem jag är. Mitt namn är Joar Jacobs
son, är 21 år, bor i Stureby och bör
jade på elektro 95.
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Antalet datorer på elektro skall

Under de två senaste åren har jag
sinkat studierna med hjälp av Emissi
onen, vilket har och i fortsättningen
kommer att bli resp. vara skoj utan
like. Dessutom ska jag försöka få
redaktionen att drabbas av samma
fanatiska väckelse.
Jag vill se till att emissionen får fler
inslag utifrån, fler intressanta repor
tage såsom intervjuer och studiebe
sök. Dessutom kommer jag att
försöka att få ut emissionen åtta
gånger under innevarande år. Ytterli
gare en dröm är att bildkvaliteten
skall skjuta i höjden.Mer interna saker
är till exempel att emissionen inte har
nå'n lokaaal, vilket vi behöver mer
och mer, alteftersom vi drar på oss
utrustning och arkivet växer.
Visst ja, detta nummer kallas för
'gamma'. Gamma är även känd som
Gauss konstant.
Eller som man säger till nya gran
nar: "Vi ska nog komma bra över
ens...".

Emitteurer

Magnus Almkvist
e96_alrn,
Björn Guillemaut
e94_bgu,
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e96_rma,
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.

Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev-

låda, även den i Tolvan, eller
till någon av oss.
Bilder som skall vara med
skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta
för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ny ordförande

Lägg en kabel i 12:an!
... eller ... Ring klocka! Ring!
Sektionen för Elektroteknik vid Tekniska Högskolans Studentkår bildades 1910.
Vid det konstituerande mötet torsdagen den 10 november kl 7.15 em i hörsal F bildades
officiellt sektionen och dess förste ordförande blev Einar Hussenius.

A
0

väljs det
fortfarande en ordförande å
Konglig Elektrosektion. Den
1 december 1997 fick jag den äran. Jag
heter Håkan Löfgren, är 23 år och
E95:a, och kommer från det vackra
Dalom.
Jag ser fram emot ett intressant och
spännande år tillsammans med hela
sektionen och vårt nya Styre.
Min käpphäst kommer under det
kommande året att vara en strävan att
få E-teknologen att bli en aktiv tekno
log. En teknolog, som aktivt och med
intresse deltar i sektions- och kårliv.
En teknolog som tar eget initiativ,
känner engagemang och en naturlig
samhörighet till E-sektionen och
gemenskap med andra E-teknologer.
En teknolog som vill påverka. Både
inom sektionsliv och utbildning. Det
är ni teknologer som formar sektions
livet. Sektionslivet blir till vad ni göt
det.
TTISJU ÅR SENARE

Engagera dig i kår- och sektions
verksamhet. Gå med i föreningar etc!
Högskolestudier handlar inte bara om
plugg. Du ska ta tillfället i akt att lära
känna nya människor, dina blivande
kollegor. Kontakter du kommer att ha
stor nytta av ute i arbetslivet. Det gäl-

Klockspelet i Klocktornet

Sektionsordförande Håkan Löfgren

Jag hoppas många med mig känner
samma stolthet att plugga på Elektro
på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag
hoppas du uppskattar de vackra loka
ler och byggnader vi får förmånen att
vistas i. Något som dock skapar
smolk i bägaren är att klockan och
klockspelet i Klocktornet, där Mate
matiska institutionen huserar, har
stått stilla i alltför många år. Detta är
enligt min åsikt oerhört pinsamt för
en teknisk högskola i världsklass.
Låta oss stämma upp och utropa:
Ring klocka! Ring!. Låt ropen skalla
tills Rektor åter låter visarna visa
tiden.

ler att göra din studietid oförglömlig.
Ta eget initiativ!

Var glad, motionera och gå på SM
den 17 Februari!

Var med och påverka!

Redan idag finns det stora möjlig
heter att påverka och få information.
På sektionens styrelsetavla i 12:an kan
du läsa om vad som beslutas och sägs
på styrelsemöten och sektionsmöten.
Du kan maila och framför allt prata
med oss styrelsemedlemmar om
saker du vill ändra på. Hur vi ser ut
kan du se på vår hemsida. Vår mail
adress är: styret@e.kth.se. Du kan gå
på SM (Sektionsmöte) tisdagen den 17
februari och skriva motioner till SM.
Till exempel -Jag yrkar på att sek
tionen inom 3 dagar ska dra in kabel
TV i 12:an, så att man kan se slutspe
let i Amerikansk fotboll. För det är
skoj!
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Vi är 87-årig sektion med gamla
anor och goda traditioner, värda att
bevara.
En gammal historia är något som
förenar och skapar samhörighet. Alla
har vi väl diskuterat Erik G Hallen
över ett glas med polarna. Sektionens
historia och sektionslivet kommer
också att vara givet samtalsämne och
ett förenande band när du stöter på
gamla E-Osquar och E-Osqulda ute i
arbetslivet.
Emissionen kommer i år lägga stor
energi på att återge vår historia för oss
läsare. Detta ser jag fram emot!

Sektionens rika historia

Något mer som jag anser mycket
viktigt och som vi inte ska glömma
bort, är vår rika historia.

Tack för ordet!

Håkan Löfgren
ordförande Elektro
eordf@e.kth.se
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Ett nobelt party
Minus går på kalas.
Vad är en Nobelfest? Den kan ju
vara fruktansvärt tråkig, dötrist, tråkig
... eller alldeles underbar! Alla vet ju
att Nobelfesten är en årlig tillställning
som är svår, för att inte säga omöjlig att
bevista. Min lycka var fullkomlig när
jag fick beskedet att två biljetter hade
tillfallit min fadder, Jonas Linden.
Denna händelse skapade en kedje
reaktionen av tankar i mitt alltför fan
tasirika huvud. Jag såg mig själv dansa
med kungen och i allvarliga diskussio
ner med nobelpristagarna. Jag kunde
inte heller undkomma att höra forn
tida minnen eka: "Vilka priser, vilka
priser!" Jag tackade min lyckliga
stjärna för att de praktiska detaljerna i
stort sett var klara. Balklänning, skor,
handskar, mössa och allt det där. Utan
dessa atteraljer kommer man inte
långt i dessa sammanhang.

ningar och kändisar som vi skymtat.
Det är alltid kul att leta efter högvilt i
kändisdjungeln.

May the force be with us

Jag fick i alla fall se de kungliga när
de skred nerför trappan till ett musik
stycke som alla vid vårt bord uppfat
tade som inledningen till "Star Wars".
När jag nu kommer till maten så blir
det som alltid ett konststycke att för
medla den totala njutningen. Jag kan

Hjärtklappning

Den stora dagen kom alltför snart
och jag och min kavaljer dök upp på
rådhusets gård i god tid. Väl där mötte
vi en annan fadder - Roland Mattsson som hade fått andra uppgifter inför
denna kväll. Vi påpekade lite beskäf
tigt att det var ganska kallt ute för att
stå och hålla i facklor. Roland tog
påhoppet med fattning och mumlade
något om att ödmjukhet var en dygd.
Vid biljettporten skrämde jag upp
min kavaljer något genom att rota lite
extra i aftonväskan efter biljetten. Det
finns inget som ett litet adrenalintill
skott för att få upp stämningen. Efter
detta hängde vi av oss och konstate
rade att den lilla boken som vi trodde
innehöll information om Nobelprista
garna och annat, i själva verket var en
placeringslista. Vi var faktiskt mycket
bra placerade. Utsikten över kunglig
heter och skådespel var säkrad. Vid
bordet hade vi några ytterst trevliga
studenter från Linköping. Alla hade vi
lite underlig humor och jag såg fram
emot en trevlig kväll. Vi damer inledde
givetvis med att kommentera klän-

Redo för det stora slaget..
bara nämna att förrätten skickade mig
till himmelska höjder. När den
berömda Nobelglassen landade på
våra tallrikar kunde vi inte låta bli att

FRACK

SMOKING

HYR eller KÖP. Vi har landets
största sortering av högtidskläder.
Rekvirera prislista och broschyrer.

Telefax:08-33 34 92
http://www.brollopsguiden.se/
annonser/steens. htm

grymta lite över det faktum att det
spunna sockret låg kvar på serverings
fatet. Jag funderade starkt på att göra
någonting drastiskt men åsynen av de
kostymklädda männen med putande
kavajslag fick mig på andra tankar.
Glassen var i alla fall gudomlig och
det passade jag på att förmedla till
John Crispinsson som kom förbi med
radio-micken i högsta hugg.
Efter middagen gick vi upp till gyl
lene salen där det var dans. Jag tog ett
stadigt tag i Jonas och banade (läs
röjde upp) en väg in på dansgolvet.
Min strategi hade varit klar sedan
länge. En snabb blick för att konstatera
TV-kamerornas positioner och sedan
var det bara att virvla iväg. Min kaval
jer höll god min. Snart bar det iväg till
Karolinska Institutet för ytterligare en
sittning. Här vill jag passa på att ge en
eloge till studenterna på KS för de fan
tastiska förberedelser de hade gjort.
Det var otroligt roligt att vandra
omkring i landet OZ, miljön till Stjär
nornas Krig och James Bond. Vid två
var det dags för ytterligare en mysig
sittning med tillhörande underhåll
ning serverad av medicinstudenterna.
Det var en lyckad kväll och jag kom
hem med båda skorna...

Alexandra Bergman

STEENS
HERRMODE

KVALITET

AB

SERVICE TRADITION
- SEDAN 1932 -

Telefon 08-34 93 00

ODENGATAN 106, T S:t Eriksplan
OBS! 10% Studentrabatt
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Antalet datorer på
elektro skall halveras!
Dra på trissor, vad är det nu som är i görningen?
Här kommer en rafflande redogörelse från vår
nytillträdde Studienämndsordförande Magnus Almkvist.

B

LIR __ou ARG när du läser detta?
Ar det här något du skulle
vilja ändra på? Tror du att vi
studenter skulle kunna hindra
genomförandet av detta genom att
lägga fram sakliga fakta och argu
ment som visar att det vore totalt för
ödande för vår utbildning?
Tyvärr verkar det i dagsläget som
om de flesta elektroteknologer skulle
svara "nej" på dessa tre frågor. Varför
är det annars så dålig svarsfrekvens
på kursutvärderingarna, lågt delta
gande på ESN-möten och så få som
ryter ifrån offentligt? Däremot kan
det klagas på föreläsaren eller kurs
upplägget mellan föreläsningarna.

vår studiesituation. Detta är inte sant.
Jag kan tänka mig att många sedan
gymnasietiden inte är vana vid möj
ligheten att kunna påverka sin studier
i någon större omfattning. Det måste
därför, i detta sammanhang, poängte
ras att de enda som bevakar vår
utbildning utifrån vår synvinkel är vi
själva. Det ligger alltså ett stort ansvar
på oss själva att säga ifrån om vi
tycker att något är fel.
Ja, jag vet det är obekväma uppma
ningar. För min egen del har jag två
saker som jag skulle vilja förbättra
under mitt år som Studienämndsord
förande. Det första är att få mindre
traditionell utbildning och det andra
är att få teknologerna aktivare i stu
diefrågo.r.

Alternativ

Nå? Hur ska vi ha det?

Ingen gör det åt dig

Sanningen att säga så skall inte
antalet datorer halveras. Det var bara
ett så kallat journalistiskt trick; lite
fult men ändå. Vad jag försöker säga
är att det vore önskvärt med fler
aktiva teknologer som säger vad de
tycker. Det verkar dock som många
har en inneboende övertygelse att vi
inte har någon möjlighet att påverka

6

Med traditionell utbildning avser
jag sådan som enbart har föreläs
ningar, övningar och som avslutas
med en tentamen som sätter betyget.
Jag tycker det är underligt att vi i
ettan bara har en kurs där betyget
grundas på annat än en tentamen
(teknikinfo. m. el.mätn.). I tvåan är
det lika tunnsått. Detta borde gå att
ändra på. Alla kurser går naturligtvis
inte att göra om och det är inte tanken
heller, men mer borde kunna göras.
Inom ESN har vi en arbetsgrupp som
just arbetar med att ta fram olika kon
cept (kursupplägg och examinationsf-

orm) som skulle gå att använda på
olika kurser. Gruppen ska förhopp
ningsvis presentera delar av sitt
arbete längre fram i vår. Vill du vara
med i gruppen? Prata med mig <sno>
eller Peter Andersson <e92_pan>.

Är utbildningen bra?

Min strävan att få teknologerna
aktivare i studiefrågor är kanske lite
fåfäng. Faktum är dock att om man
ser krasst på det hela så är studie
nämnden kanske det viktigaste orga
net inom hela Elektrosektionen. Vi är
faktiskt här för att i huvudsak stu
dera. Det är därför märkligt att inte
fler försöker vara med och påverka
vår utbildning till det bästa. Jag före
ställer mig dock att vi kan få fler
intresserade av arbetet i Studienämn
den genom att visa att det är möjligt
att påverka vår, i mitt tycke en aning
konservativa, utbildning. På så vis
kanske vi kan komma in i en "posi
tiv" cirkel där fler blir aktiva och där
med händer det mer, vilket fler får
upp ögonen för o.s.v.

Årets lärare

På senaste ESN-mötet den 27 janu
ari nominerade vi fem föreläsare I
assiatenter till utmärkelsen Årets
lärare på Elektro tillika Anders Til
lings minnesfond. Av dessa fem skall
NI, mina kära sektionskamrater rösta
fram en person som på vårbalen

Studentpris
Nybryggt kaffe 5 kr/kopp
Hemlagade pajer 15kr

�lit... ,JJ��a

Kontorsmatriel
Datorer & tillbehör
Kopiering (även färg)
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erhåller utmärkelsen. De nominerade
är Ulf Ringström, Carl-Olov Staw
ström, Karim Daho, Per Hallberg,
Fredrik Jonsson. Kom och rösta på
din favorit på sektionsmötet den 17
februari!

Sommarkurser

Sommarkurserna ligger lite pyrt
till. Matematikinstitutionen har ont
om pengar och har allvarliga funde
ringar på att dra in sommarkurserna i
år. Inget är definitivt ännu men i år
verkar det ligga mer bakom ryktena
än tidigare.

Till sist kom i håg att gå på nästa
ESN-möte den 17 mars kl 17.15 i Tol
van. Alla är välkomna och det är gra
tis mat.
De' ni!

Magnus Almkvist, SNO

StU Re vi l l ha DI N åsi kt!

J

StURe betyder Studiesociala Utskottets Representant och
jag sitter alltså med i Kårens Studiesociala utskott.
Där behandlas t.ex.frågor som nya grupprum, upprustning av
föreläsningssalar, jämställdhet på skolan etc.

är E96:a
och blev StURe vid nyårsskiftet.
Åsa, som jag efterträder, läm
nade skeppet med flaggan i
topp.
Det är diverse förbättringar på
gång som jag endast behöver se efter
att de fullföljs - t.ex. läsplatserna som
skall ordnas i korrido
ren mellan Q2 och
datasalarna.
Givetvis skall jag
göra allt för att skolan
i år skall förbättras
ännu mer, även om det
med ett stängt kårhus
kommer att bli en tuff
uppgift.
A G HETER KE N NETH,

DIN åsikt

Som StURe vill jag ha DIN åsikt om
vad som behöver förbättras och för
det har jag ett gäng killar och tjejer
som kallas ÅKE som hjälper mig. Till
ÅKE kan ni vända er om ni har för
slag eller synpunkter angående något
studiesocialt i skolan. Det ni säger
förs (förhoppningsvis) vidare till mig
och jag för det vidare till rätt person
högre upp i hierarkin. Ni kan förstås
även vända er till direkt till mig eller
min vice - Niklas Eriksson (E97:a).

Klaga!

Jag kommer också sätta upp en
brevlåda på StURes anslagstavla i tol
van. Det vore bra om den används för
att föra fram vad som är fel på skolan,

för det finns mycket
att klaga på!
Det går även bra
att nå mig på
sture@e.kth.se - bre
ven
behandlas
givetvis anonymt.

ÅKE Vt -98:

Ulf Kalla e97
Therese Marve e97
Leila Brännström e96
Åsa Lindström e95
Pia Skogsberg e95
Matilda Paulsson e94
Björn Ållebrand e93

Kenneth, StURe

Hejsan I
Här kommer några ord från en föredetting.
Under mina sista veckor som StURe hände något
oväntat: Jag fick äntligen telefonkontakt med
en speciell Teknisk Service anställd...
Detta telefonsamtal kommer i slut
ändan att leda till att vi kommer att få
"nya" tavlor, från maskin, som ska
sättas upp/ i Q15 och att det kommer
att ordnas ,s.k. läseplatser mellan Q2
och datasalarna. De är främst tänkta
för att vi �ka kunna förbereda labbar
och arbeta i grupp då det är ett öppet
utrymme.

Ny tavelbelysning i Q?

Med lite tur och skicklighet (?) från
Kenneths sida finns det dessutom
stort hopp om fler sådana här läse
platser, då på STEX-planet.
Dessutom kanske vi äntligen får en
ny tavelbelysning i Q!. Om någon av
er känner till platser som kan göras
om till studieplatser så får ni gärna

höra av er till sture@e.kth.se. Annars
får vi vänta på Fysikcentrum och
några år till så har vi ju ett flott biblio
tek med en massa läseplatser. Men då
är vi nog redan ute ...
Hej då och trevlig helg

Asa, Föredetting
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Vi Som Bestämmer 98

Tävla med styrelsen 98
Känner du din nya styrelse? Vet du vad de gör? Vet du vad de heter? Vet du hur de ser ut? Framförallt,
vad har de för visioner? Om du vet allt detta så kan du vinna ett fint pris!

T

kungliga hufvudstaden. Mina intres
sen ligger på det navala planet, d.v.s.
jag gillar att segla och vistas i närhe
ten av vatten.

människa. Stockholm är en underbar
stad och KTH är, trots vissa brister, en
mycket trevlig teknisk högskola. Jag
trivs som handen i handsken....

Malin

Petter

Styrelsen utlyser
härmed en tävling, riktad till
er alla på den underbara sek
tion. Nedan har var och en av styrelsens medlemmar presenterat sig och
sin post och det är din uppgift att för
söka att finna vem som gör vad. Para
ihop en person med en bild och en
post. Vi lottar ut en fin vinst bland de
rätta svar som inkommer till oss. Vid
pressläggning är inte allt klart, men
håll ögonen öppna så medellas villko
ren snart i 12:an. Skicka dina svar till
styrets e-post:
styret@e.kth.se

Jag heter Malin Öhlander och är en
infödd stockholmare. Började här 97,
men har tidigare läst 20 poäng Data &
Systemevetenskap och 20 poäng psy
kologi. Har även varit utbytesstudent
i USA ett år. Mina idoler är Backstreet
Boys och Spice Girls. Och glöm inte
mitt motto: sarkasm är ett tecken på
intelligens.

Niklas

Magnus s

Jenny

Magnus Schiöld är en glad och
trevlig person som har kämpat
hårt för att nå till sin plats i
sektionen. Om du har vägarna
förbi ELABs lokaler så finns
risken att du ser honom då han
även är Överste Lödnisse.

ÄVLA OCH VINN!

Jag heter Niklas Klingspetz och är
e96:a. Mina kumpaner på KTH åter
finns huvudsakligen i n0lle9 och jag
kommer från Viksjö. Jag har kvar en
del kompisar från min barndoms nej
der och är med i scouterna.
Jag heter Jenny Hanze och går i
2:an. Jag kommer från Uppsala. När
jag bodde i Uppsala hade jag ganska
många saker för mig. Jag jobbade som
ridlärare några timmar i veckan, red
och tävlade ganska mycket. Ett tag
fick jag även för mig att jag skulle
träna ju-jutsu, men det var inte så ofta
jag hann med träningarna, men jag
fick gult bälte.

Joar

Jag heter Joar och jag är ett
litet mörkrumsdjur som du nog sett
vid diverse tillställningar på sektio
nen. Jag har ofta varit ansvarig för att
just du funnits med i Emissionen.

Gulan

Jag heter Kenneth Sundström och
är E96:a. Jag är ursprungligen från
Uppsala men flyttade hit till Stock
holm ett halvår efter jag börjat på Tek
nis. Som en sann Uppsalabo gillar jag
studentlivet och tycker att man ska ta
tillvara på denna tid så gott man kan.

Växeln 12:an Gulan ... Thats me! Mitt
namn är Jan och jag är allt utom
infödd stockholmare. Jag är mer
finsk/ fransk/ tysk/ svensk dvs EU
anpassad. Intressen för tillfället är
dykning jag och har som mål att
under 98 dra med mig ett gäng elek
triker ner till ekvatorn för att dyka.
Jag äter allt och ingenting kan skada
mig. Det skall kännas att man lever.

Magnus A

Håkan

Kenneth

Jag heter Magnus Almkvist, är 22 år
och började på KTH 1996. Innan jag
flyttade till Stockholm bodde jag i
Eskilstuna men jag är faktiskt född i

Jag heter Petter Flodström, e96:a,
och jag är en fantastisk tankare vilket
är en utmärkt egenskap för min post.
Mina rötter finns i Pelle Svanslösstad:

Jag heter Håkan Löfgren, är 23 år
och e95. Jag är uppvuxen i Orsa i norr
Dalarna. En mycket vacker plats. Det
är därför jag är så harmonisk som

Uppsala, där jag ���
lämnade
även
min älsklingshatt. Numera så har jag
skaffat skägg och en ny hatt och kän
ner mig som en ny människa.

Jonas

Mitt namn är Jonas Linden och min
stora passion här i livet är fallskärms
hoppning. Nu har jag också insett att
det är kul och intressant att plugga.
Jag kastar dessutom dart i Elektro Fly-
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ers och det går väl ganska bra. Jag går
i tvåan, är alltså e96:a.

tillsammans med vice ordf. Jag har
också hand om styrets hemsida.

gärna höra DIN åsikt om vad som
kan/ behöver förbättras här på teknis.

Tomas

Ordförande

Vice Ordförande

Jag började här 95 och är nu inne på
mitt andra år i styrelsen. Jag har hela
mitt liv bott i närheten av Stockholm,
men gillar ändå att vara ute och röra
mig i naturen. Ni har nog sett mig i
12:an någon gång.

Källarmästare

Källarmästaren är ansvarig för all
godis- och matförsäljning i 12:an. Till
sin hjälp har källarmästaren 10 under
såtar. En källarmästare är alltid glad
för respons och vill därför uppmana
alla e-teknologer att uppmärksamma
följande adress: kalleri@e.kth.se

Jag är Konglig Elektrosektionens
ordförande. Av oss i styret är det jag
som bestämmer lite mer än de andra.
Jag är en länk för sektionen och repre
senterar sektionen mot omvärlden, i
Kårfullmäktige och kårutskottet. Det
är ytterst jag, tillsammans med styret,
som samordnar och ser till att sek
tionsverksamhetens maskineri rullar
friktionsfritt.... Det är mig ni ska
sparka på om det är för mycket grus i
detta maskineri.(Bildligt talat!).

Öfvrig

Som Öfvrig har man till uppgift att
sälja märken, sångböcker, slipsnålar
o.dyl. Dessutom är Öfvrig ettans röst i
styrelsen, det är med andra ord Öfv
rig ni ska prata med då ni har frågor
som rör sektionen eller om ni vill för
medla åsikter till styrelsen.

SNO

Jag är Studienämndsordförande
och det innebär att jag leder ESN
mötena. Kort sagt så ansvarar för stu
diebevakningen på Elektrosektionen.
Min paroll är: "Ska det vara riktigt
examinerat - ska det vara alternativt".

StURe

StURe
betyder
Studiesociala
Utskottets Representant. Det är StURe
som ser till att lokalerna är i bra skick
och att elevernas önskemål om t.ex.
fler läsplatser når fram till rätt perso
ner. StURe har även hand om jäm
ställdhetsfrågor och sitter med i
elektrosektionens styrelse. StURe vill
En AMSE ska
samordna sektio
nens relationer I
kontakter med näringslivet, vara sek
tionens ansikte utåt. AMSE är ordfö
rande i ekonomiska rådet och skall
som sådan samordna sektionens
sponsring.

Sekreterare

Jag skriver protokoll från SÖT och
SM. De kan man läsa på styrets
anslagstavla och på nätet. Jag skriver
och skickar inbjudningar till fester

Som Vice Ordförande är man för
pliktad att hålla talet till kvinnan på
vårbalen. Jag ska även ta hand om
kontakterna med andra skolor och de
inbjudingar vi får och skickar ut.
Naturligtvis ingår det även i min post
att stötta ordförande i de fall det
behövs.

Che

Chefsemmitteur kallas den som är
chef över alla emitteurer. Det är jag
som samkoordinerar skapar glädjen
och ger ut den i form av en tidning
Emissionen - som du just nu läser. Jag
ser gärna att även du bidrar med lite
insändare och åsikter.

Klubbmästare

Som klubbmästare har jag bara en
liten enkel uppgift: Fixa fest! Det är
jag som hänger på felsida baren med
ett konstant leende på läpparna (om
man hittar dom. red.anm). Det är
även jag som håller i stålarna hos PR.

Kassör

Haha! Det är jag som har alla era
pengar och jag kan lova att jag inte
skall låta någon ta dom från mig! Min
enda uppgift är att sköta sektionens
bokföring och i övrigt bistå AMSE och
Ordf.

1 2c

Det är jag som har huvudansvaret
för vår kära sektionslokal. Jag ser till
att tolveriet har kul och att städningen
fungerar.

BRÖLLOPSBuriKEN Balklänningar
Öppet vard. i 1 - 1 8, lördag 10 - 14
VÄLKOMMEN !

S:t Eriksgatan 74 ( T S:t Erlksplan )
1 1 3 20 STOCKHOLM

A B har givit ut en cd med
FreeBSD. Avsikten med cd:n är att
den ska vara så billig att man kan dela
ut den till vänner och bekanta.
Detta är säkert en speciellt trevlig
present till de som tror att Unix är
30% dyrare än WindowsNT ...
RADITEX

Tel. 08-30 79 30

uthyres
från 600: -

Priser
10 st. - 175:- + moms
50 st. - 800:- + moms
Skivorna levereras utan förpackning.
Dokumentation finns på www.
http://www.raditex.se/

9

Svensk blues

Blå? Blus? Vamenaru ?
Motiveringen till att skriva denna artikel fick jag av en person som ställde
frågan "Svenska bluesartister ? Finns det? ". Svaret på denna fråga är givetvis
"JA!", och jag tänkte ta mig friheten att berätta lite om några av dem här.

D

KANSKE
M E S T kände
medlemmen av det svenska
bluesmenageriet är stock
holmaren Rolf "Roffe" Wikström.
EN

Ett autodidakt leverne

Han föddes den 5 april 1949 i Stock
holm. Vid 13 års ålder lånade han en
gitarr av sin morbror och började ta ut
melodier som han hört bland andra
T he Shadows spela på radio. Detta
hade han dock inte så mycket för. En
dag behövde nämligen familjen Wik
ströms TV repareras. TV-reparatören
märkte då att gitarren var ostämd och
stämde den. Sedan fick unge herr
Wikström börja om på nytt med att ta
ut sina melodier.

Gav sig inte

Detta avskräckte honom inte. Han
fick tag på en gammal gitarrbok och
en bok med Hank Williams-låtar. Han
spelade så gott som jämt. Hans man
liga kamrater gick på skoldanser för
flickornas skull. Roffe försökte lära sig
gitarrknep från bandens gitarrister.
I slutet av 1963 köpte Roffe sin för
sta elgitarr. Förstärkare hade han
ingen, utan han använde en batterira
dio som hans mor hittat i en lump
bod. Det lät, enligt honom själv, "för
djävligt". Han fick sedermera råd att
byta upp sig och 1968 kunde han
köpa sig en Guild-gitarr (Blueshjälten

Buddy Guy spelar på en Guild- gitarr. Ulf
anm.).

Image

Vad man spelar på kan verka full
ständigt ointressant. Det är det ju
också, rent tekniskt sett. Det finns
däremot något som blueskusiker bru
kar vårda ömmare än sitt instrument,
och det är sin image. Till imagen hör
givetvis också instrumentet.

10

Roffe Wikström fångad "in action ". Det är framför publik som han, liksom
de allra flesta bluesartister, lever upp och blir verkligen se- och hörvärd.

Mycket känsla

Det viktigaste är dock givetvis hur
man spelar, och Roffe spelar hårt,
både rent tekniskt och musikaliskt.
Hans sound är rakt och rått och själva
gitarrspelet präglas kanske inte så
mycket av tekniska finesser som av
känsla. Känslan är ju i och för sig den
viktigast ingrediensen i blues, så det
behöver absolut inte vara något negativt. Om Du ännu inte har upplevt
Roffe Wikström live, vill jag verkligen
rekommendera Dig att göra det. Han
ska spela på Jazzklubb Fasching i slutet av mars.

Cornelis och blues?

En annan svensk bluesmusiker är
den inte lika kände Sven Zetterberg.
Han blev 1989 den förste att emotta
det då nyligen instiftade Cornelis

Vreeswijk-stipendiet. I 15 år anförde
Sven den Södertälje-baserade blues
gruppen Chicago Express. Den upp
löstes i slutet av 1996. Deras sista
liveframträdande,
på
Jazzklubb
Fasching, finns dokumenterat på ski
van Steppin' Out - Alive!. Efter upp
brottet med Chicago Express har Sven
fortsatt i riktning mer mot soulen och
ses allt som oftast spela med Eric Bibb
och andra artister av "souligare"
karaktär. Så gott som resten av Chi
cago Express spelar vidare under
namnet Harmonica Henry and the Blue
Rockers. De är också väl värda att
lyssna och titta på.

Ulf Wallentin,
E-93 och bluesentwsiast
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Guuud, vad barnsl igt!
Har ni tänkt på hur kul det är
att vara lite lagom barnslig ?

D

de med barnasinnet
kvar som har roligast, eller
hur? Man blir vuxen allt
för fort ändå och anpassar sig snart
till de dogmer som styr det vuxna
beteendet. Jag menar inte att humor
är uteslutet i ett vuxet liv men vad
händer egentligen med de tokiga ini
tiativen?
Försvann de på erfarenheternas väg
eller kanske redan efter lågstadiet?
T änk att liva upp ett styrelsemöte
genom att placera ut häftstift på sto
larna eller kanske attackera styrelse
ordförande med en vattenpistol. Jag
undrar om det förekommer. Förmod
ligen inte. Jag hävdar å det bestäm
daste att livet blir roligare om man
gör lite galna saker. Det måste vara
roligt utan att för den skull vara elakt
eller illsinnat. Det kan aldrig vara häl
sosamt att ta sig själv på för stort all
var. Ta undertecknad till exempel.
Hos mig föreligger en passion för snöET ÄR

bollskrig och andra lite barnsliga
saker. Jag har funderat på varför. Det
finns säkert någon bra Freudiansk för
klaring men jag lägger inte så stor
vikt vid orsakerna. Jag har konstaterat
att det är roligt och det räcker för mig.
Vem uppskattar inte att få en snöboll i
knoppen eller en kall rygginpack
ning? Här pratar vi roligt i kubik.
Om ni tänker efter, visst slutar man
för tidigt med att ha snöbollskrig,
kurragömma etc. Visst, jag måste väl
erkänna att det är roligt om rätt perso
ner är med. Jag kommer ihåg när man
var liten (mindre) och grabbarna
jagade tjejerna på rasterna. Var det
inte lustigt hur man plötsligt tappade
farten för vissa och sprang som en
galning för andra. Mycket underligt...
Så här i efterhand kan man nästan
säga att det var lite elakt, men bara
lite.
Hur kommer det sig att vi inte sys
selsätter oss med sådant på rasterna?

Svaret är givet. Vi är civiliserade män
niskor och har inte tid med sådana
fjönerier. Mycket hellre vandrar vi in i
våra Mecka-salar där vi tillber den
alltjämt rådande servern. Vi knappar
frenetiskt in våra lösen och håller
tummarna för den lilla mail-rutan. Jag
ligger nog i lä när det gäller max mail
på en gång. Sex stycken. Det är ju ing
enting. Nästan patetiskt om man tän
ker efter. När vi sedan sitter vid våra
skärmar och är sociala av oss kan vi ju
alltid terrorisera våra närmaste med
zwrite. Det brukar alltid vara upp
skattat. Så mycket bättre än att släppa
loss i korridorerna. Borde jag kanske
ha omformulerat det sista? Frågan är
om jag behöver en livvakt efter detta
lilla kåseri. Jag har ju bett om både det
ena och det andra... :-)

Alexandra Bergman,
Kåseus

När du än vill köpa
eller hämta information.
www.elfa.se håller alltid öppet!
Via ELFAs hemsida www.elfa.se har du alltid, dygnet runt, året om möjlighet att hämta hem
information eller beställa varor.
Totalt har du mer än 34.000 elektroniska komponenter, instrument och verktyg att välja på.
Och nya produkter tillkommer dagligen.
Får vi din order före 17.00 levererar vi redan dagen därpå.
Välkommen med en beställning via tel 08-735 35 35, fax 08-730 30 88, order@elfa.se eller
www.elfa.se.

All världens elektronik - snabbare, säkrare, enklare med ELFAs katalog i tryckt form, på cd-rom och Internet.
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Emissionen Pejlar läget

Pej l ing p å g å r. . .
Har du någongångfunderat på att sända piratradio? En egen rundradio station?
Glöm det, i etern patrullerar post och telestyrelsen.
Emissionen har besökt dem för att kolla in oddsen.

V

södra
ände står en mäktig 60m
mast, den används av Post
och telesytrelsens(PTS) Östra tillsynsenhet för pejling av sändare. Tillsyns
enhetens uppgift är att monitorera
etern efter ovälkommna inslag i frek
vensbanden samt att administrera
frekvenserna. Detta innefattar att kon
trollera så att kommersiell trafik samt
privattrafik håller sig inom de
angivna frekvens områdena och att
det inte stör annan trafik.
D SKOGSKYRKOGÅRDENS

Väl framkommen till östra tillsyns
enheten så möts vi av Ulf Altin som
arbetar inom PT S med monitorering
av FM bandet mm, han tar oss med
till själva hjärtat, pejlings stationen.
Här finns en bänk med tangentbord
och rack med diverse radioutrust
ning. Han börjar med att visa oss den
utrustning som används vid kon-

Känner vi igen det här området?

12

Ulf Affin en av "eterns lokalvårdare ".
troll av den bandbredd en sändande
station tar upp. All radioutrustning är
dator integrerad vilket gör att alla

mätningar sker via datorer. För att
bandbreddsövervak
demonstrera
ningen så rattar han i radio Energy. På
skärmen ser vi nu ett diagram med
tid och moduleringsfrekvens på
axlarna. Ett rött sträck syns på skär
men vid 75 kHz. Det är så mycket
utrymme en station har för module
ring. När vi nu tittar på grafen som
visas på skärmen så sticker den då
och då över 75kHz sträcket, varpå vi
frågar hur det skall se ut för att det
skall vara något att bry sig om. Han
svarar då"Så där" och sätter igång en
annan mätning som skall utvisa hur
mycket de går över under längre tid.
Då kommer en av hans arbets kamra
ter in och frågar:
-Vilken station är det där? Energy?
Vi får sedan förklaringen att kommer
siella stationer ibland drar över lite i
moduleringen via någon slags"kom
pression" för att nå ut med bättre kva
lite. Vilket skall få fler lyssnare att
stanna vid just deras kanal pga deras
ljud kvalitet, vilket man kan förstå.
Rummets högra sida upptas av pej
lingsutrustningen, en mottagare för
varje antenn. Det krävs två stycken
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geografiskt separerade master för att fågelholk, som vid närmare inspek
kunna pejla en sändare. Varje mast tion visar sig ha en kylfläns på höger
har en antenn som via en mottagare sida.
kan bestämma en rikting till sända
Ulf Altin öppnar locket på fågelhol
ren. Med två stycken sådana antenner ken och berättar: Här i finns en bil
så kan man fixera sändarens position. bandspelare med batteri, sändare och
Detta görs med två stycken pejlings effektsteg. Denna sändare fick sända
mottagare som är kopplade till var sin mellan klockan 19.00 och 19.30 den
antenn och sedan vidare till en dator 22 I 9-82, innan vi pejlade in den uppe
med karta. På kartan dyker ett kryss på Fåfängan på söder i Stockholm.
upp där riktningarna från anten Inne på sitt rum så har han också en
nerna skär varandra. Detta går utav den ökända piratradiokanalen
momentant och med en osäkei:het på Radio- 88:s sändare. Den är av samma
endast en grad från antennen.
typ med en bandspelare inbyggd i en
Vi ber om en demonstration av portfölj och med en äggklocka som
utrustningen och Ulf skruvar på en
ratt varpå en amplitudspik centreras i
frekvens displayen på mottagaren. Ur
högtalarna hörs nu ett telefonsamtal,
av frekvensen att döma är det från en
NMT telefon. Med en enkel knappt
ryckning för han över frekvensen till
den andra pejlings mottagaren och en
position visas på dator skärmen. Kar
tan visar en ganska familjär hus
konstallation, det är ju teknis (se
bilden). Vi har just pejlat in någon
med en NMT mobiltelefon i Lill-jans
skogen (någon som känner sig träf
fad?).
I detta kartsystem som kallas för
IRIS så kan användaren zooma in på
enskilda kvarter med mycket bra
upplösning. I applikationen ingår
också en databas med alla registre
rade sändare, vilket gör det mycket
lätt att identifiera vems sändare det
är. Det går t ex. att zooma in på ett
gathörn i city och se efter vilka GSM
Hur ofta ser du en fågelholk med
sändare som sitter där. Mycket impo
kylflänsar?
nerande.
På väggen bakom oss hänger en sändartimer.
På östra tillsynsenheten finns det
stor karta över stockholms området
också
en avdelning för kortvågs pej
med omnejd. Innan kartdatorrstödet
ling,
denna
enhet låg tidigare i Enkö
kom så var det på denna karta som
ping
men
har
nyligen flyttat hit till
det tog ut riktningarna från anten
Stockholm.
Masterna
har de däremot
nerna. Från början gjordes det med
lämnat
kvar
i
Enköping
och de fjärr
två snören som fästes vid antennernas
styrs
nu
via
radiolänk.
position och drogs ut i deras respek
Utrustningen för kortvägspejling är
tive pejlrikting. Efter detta så fanns
ganska
lik den för FM-pejling men
här två stycken motordrivna lasrar
här
finns
ingen kartdator, för när man
som vreds så att det två strålarna kor
skall
pejla
kortvåg så får man genast
sades över den punkt på kartan där
lite
mer
problem.
Kortvåg kan pga sin
sändaren stod.
speciella
förmåga
att studsa i atmos
I hallen utanför pejlings rummet
fären
och
på
så
vis
nå runt hela vär
står en något avkapad tall i en blom
den.
Därför
hjälper
stationer
runt om i
kruka. På denna tall hänger en brun

värden varandra med att ta ut rikt
ningar till sändare värden över. Sam
dessa
marbetet
mellan
olika
pejlingsstationer sker via telex. I den
utrustning som används så finns bla
en datoriserad kodningsanalysator,
den används för att försöka tolka den
typ av kodning som sändaren använ
der. Detta behövs för att kunna klassi
ficera vem det är som sänder.
Eftersom sändningen kan komma
från vilket land som helst.
PTS:s kortvågsguru berättar att
ibland är det problem med asiatiska
fiskare som köpt sig en kortvågsradio
och letar upp närmasta kanal som är
tyst och börjar sända, utan att bry sig
om vem som egentligen har frekven
sen. Vid sådana tillfällen kan det vara
svårt att veta vem det är som pratar
och hur man skall få dem att förstå att
kanalen är upptagen.
Under tiden vi är där så börjar det
smattra på telefaxen. Det var ett telex
från en pejlingsstation i England som
vill ha hjälp med att pejla in ett par
stationer för att få reda på om de
verkligen låg i England. Efter lite rat
tande och lyssnande så tar han upp
luren och ringer till stationen i Eng
land och meddelar vad han fått för
bäring till sändarna.
Detta får avsluta vårat besök hos
PTS. Vi kan nu konstatera att det inte
är någon ide att ens tänka på att starta
en piratradiostation. För som de
själva uttrycker det är eterns lokal
vårdare alltid redo.

Allmänt:

Post och Telestyrelsen är de som
administrerar eterns frekvenser i
Sverige. Om man vill ha en frekvens
så är det bara att skriva till dem och
ange vad man vill ha för typ av frek
vens, vad man skall ha den till och var
man vill sända. Internationellt är det
ITU som hanterar frekvens registret
och ger då och då ut en CD med alla
använda frekvenser och vilka som
använder dem och var.

Text: Fredrik Lilieblad
Bild: Joar Jacobsson
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''Det här är riktigt dåligt!''
Var med och gör Elogen bäst.

Hyser du en brinnande längtan av att få se just ditt alster sättas upp på någon magnefik
scen här i Stockholm 1999? Tveka inte, delta i Elogens emminenta synopsistävling.

När? Var? Hur? och Varför?
När:
Var:
Hur:
Varför:

Senast den 1 :a mars 1998
Till manuschef Stefan Söderberg
I handen eller via email, e96_sso
Äran att få skriva för Elogen och inte minst av allt så väntar ett fint pris på den
rättmättige vinnaren

Sökes!
"Är du en fyndig, flitig författare, liksom jag(?). Då tycker jag definitivt att du skall gå
med i mitt blivande harem, även killar är välkomna. Detta innebär att du kommer jobba i
Elogens manusgrupp.
Skicka ett personligt och detaljrikt email om varför just du vill vara med. Senast den
1 mars vill jag ha ditt svar. Mitt blivande harem kommer att bestå av 1 0-20 idogt
arbetande personer."
"plus/minus e bäst"
Eder manuschef och blivande slavdrivare:
Stefan Söderberg, e96_sso

Bäste Rektor Janne Carlsson

23/1 u.n.å 101010(1998 b.t.)

'l('T:Ji

Vi, Styrelsen å Konglig Elektrosektion å KTH, är ett stolt Styre. Vi är stolta över att
studera vid en så välkänd, forskartät och vacker teknisk högskola. En teknisk högskola med
sådan gammal och stolt historia och med lika gammalt gott ryckte. Vi styrelseledamöter i
Konglig Elektrosektions Styrelse känner oss stolta när vi strövar genom de
historiska korridorerna och salarna. Man kan riktigt känna historiens vingslag genom
tegelväggarna. Vi känner oss extra stolta när vi strövar över Elektros borggård, även
kallad Borggården. Denria vackra och behagfulla park. Det är dock något som stör denna tavla.
Varje gång vi passerar borggården och blickar upp mot Klocktornet, där Matematiska Institu
tionen huserar, blir vi alltid lika bedrövade. Denna fantastiska byggnad pryds av en lika under
bar klocka med klockspel. Det är dock inte klockan i sig, som gör oss så bedrövade. Utan det
faktum att visarna står stilla-att klockspelet tiger som muren!
Vi, Styelsen å Konglig Elektrosektion, anser det vara tragiskt att KTH, som är en av världens
bättre tekniska högskolor, inte lyckas hålla Klocktornets sköna visare i rörelse och klockspe
let sjungande. En spjutspets bland världens tekniska högskolar måste besitta de kvaliteer,
som krävs för att hålla ett urverk i rörelse.
Därför anser vi att Rektor ska verkaför att visarna åter visar tiden och att klockspelet återfår
ljuda varje hel timme.
Vi anser att denna åtgärd skulle höja självförtroendet både hos teknologer och lärare å KTH.
Och ha en mycket positiv inverkan på studentliv och studier. Sist, men inte minst, skulle det
vara en vinst i prestige mot omvärlden.
Skulle Klocktornets stillastående urverk och klockspel vara en ekonomisk fråga, vill vi göra
Rektor varse om att det å Konglig Elektrosektion finns en förening kallad EIAB, som har stor
kunskap om reläer och dylikt.
Med förhoppning om svar inom kort, klingande hälsningar Konglig Elektrosektionens Styrelse
( En stolt Styrelse).

Tomas Robertsson,
vice ordförande, E-sektionen, KTH
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Vil l du att detta ska bl i
ESN :s tyg märke?
I syfte att göra ESN mer synligt beslutade vi på förra ESN-mötet att skapa ett tygmärke.
Tygmärket skall få bäras av dem som är eller har varit funktionärer inom ESN.

M

här
intill är
första
förslaget, detta kan bli
ESN:s tygmärke om
inte du skapar något
Härmed
snyggare.
utlyses alltså en TÄV
LING!
Skapa det snyggaste
förslaget till ESN
märke och lämna det
till SNO eller viceSNO
före nästa ESN-möte
(17:e mars). Om just
' RKET

[F v w � T l O N Ä �s p o S T ]
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ditt förslag blir framröstat på nästa
ESN-möte kommer du att belönas
med den outsägliga äran som det
innebär att ESN-funktionärerna bär
just din kreation.
Förslagets färg, form, och storlek är
valfritt men gör två versioner, ett med
plats för funktionärens titel och namn
och ett utan.
Med förhoppning om ditt delta
gande

Magnus Almkvist
Studienämndsordförande
<sno@e.kth.se>

Affärsfördelar med Internet
Netsolutions är ett av Sveriges ledande företag inom affärsutveckling med Internet och intranät
som verktyg. Vi skapar affärsfördelar inom handel, marknadsföring, kommunikation och
logistik för stora företag i Sverige och internationellt. Bland våra kunder finns Handelsbanken,
Skandia, SAF, STORA, Skanska, Electrolux, ITT Flygt, Akzo Nobel, SAS, Avesta Sheffield och
Glaxo Wellcome.
Sedan starten har vi uppvisat stark tillväxt och lönsamhet. Netsolutions, som är personalägt,
har i dagsläget 40 medarbetare. Nu expanderar vi ytterligare och söker Dig som vill vara med
att bygga upp vår verksamhet inom elektronisk handel.

Systemdesigner

Programmerare/ systemutvecklare

Du arbetar i team med att utveckla
avancerade Internet- och intranätsystem.

Du arbetar i team med att utveckla
avancerade Internet- och intranätsystem.

Du är positiv, innovativ, drivande och ansvars
full. Du har en gedigen teknisk utbildning och
flera års erfarenhet av systemutveckling och
systemdesign av skalbara client/server
lösningar. Vi värderar erfarenhet av C++,
utveckling i stordatormiljö, databasdesign,
UNIX och Win 32.

Du är en nyfiken innovatör som är glad,
energisk, ansvarsfull och noggrann. Du har en
gedigen teknisk utbildning. Vi ser gärna att
Du har flera års erfarenhet av C++ och SQL.
Goda kunskaper i Java värderas högt.

Våra huvudsakliga utvecklingsmiljöer är NT
och UNIX.

Våra huvudsakliga utvecklingsmiljöer är NT
och UNIX.

Ool utions
netsolutions sweden ab, humlegårdsgatan 20, box 14083, 1 0440 stockhol m , tel 08-587 487 00, fax 08-587 487 50
e-post info@netsolutions.se, web w w w.netsolutions.se
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Kärleks/örklaring

'Vi[[ du

6Ei 6erömd?

eller arbeta i det dolda . . .
Emissionen tar tacksamt emot alla bidrag:
artiklar, kåserier, serier, dikter och inte att
förglömma inslag till "det ryktas att ".
Varför jag HATAR indans hink-labb:
lDen förstörde mitt sociala liv.

2Den fick mig att få nervsammanbrott.

3Min association med ordet hinka är för alltid förstörd.

4Den förstörde min bantning.

5Min mentala utveckling har stannat upp p.g.a chocken.

6Associationer till vatten och i synnerhet sjöar ger mig ångest.

7Mina barn kommer inte att få leka med hinkar och spade.

8Jag bävar för den dag jag ska bära en 1 01-liters hink.

9Bara tanken på att mäta upp sju deciliter framkallar segmentation fault. Hur många permutationer finns det?
1 0 Kommer någon någonsin kunna tillverka en oändligt stor hink?
11 Hur många söner vill en far ha egentligen?

12 Den underbara känslan av total iq-befrielse.

13 För att allting krashade när man tittade i hash.c, och det tog en vecka att fixa.

14 Läkarbesöken var dyra, och inte får man någon ersättning för arbetsskada.

15 Allas blåmärken talar sitt tydliga språk. Vi vill inte vara arga, vi vill vara glada!

16Den finns.

17Valfritt... fyll i själv: borde finnas i varje fall nlogn*antal e97:or-alternativ...

Skribenten vill vara anonym med tanke på risk för u i inda.

z
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LussePre:
Bättre än Prozac!
Om det vore så väl att julen redan varit
där och tentorna över hade min lycka varit gjord.
Nu var det tyvärr inte så lyckligt men väldigt trevligt ändå.

R

tappra
var vi som tog oss dit, för att
åtminstonde för kvällen för
tränga den kommande ångesten. Vädrets makter var med oss. Otroligt nog
hade de förbarmat sig över oss stack
are och gett oss en vit dag. Snön hade
fallit och för dagen skingrat de grå
dimmorna som de senaste dagarna
gäckat vår existens. En kvälls "semes
ter" från eländet varkade möjlig.
Kvällen började som sig bör med
aptitretare "a la jul": glögg och lusse
bulle, dessa delades ut i utbyte mot en
julklapp. Utseendet på klapparna
varierade från micro till macro, proffe
sionell inslagning till tidningspapper.
Men det är ju tanken bakom som räk
nas. Allt var jättejuligt och trångt
under väntan på att middagen skulle
serveras. Fanns det någon plan på att
hjärntvätta folk eller tyckte någon väl
digt mycket om Whams "White
Christmas"? Vad var syftet med denna
tortyr?
Middagen var inte helt oväntat ett
julbord. Tillvägagångssätten för att äta
var minst sagt skilda: vissa använde
taktiken "lite i taget" medans andra
prövade "allt på en gång". Självklart
· var det valfritt men varför var det så
många som inte har annamat traditio
nen: på ett julbord ska man äta mycket
! ! ! Bortsett från grisfötterna var allt en
klar hit. Men de måste väl finnas med
också, för traditions skull.
Underhållningen under middagen
var av yppersta klass. Årets julbock
utsågs, på grund av risk för förtalsan
klagelser nämner jag inte vem. Däre
mot kan jag förtälja att spextävlans
vinnare framförde ett excellent epos
UNT ETT HUNDRATAL

En sprakande tillställning

och utlovade ytterligare underhållning
på kommande vårbal samt fick fina
priser. PR' s sång med specialeffekter
var det synd att missa.
När man sedan var så mätt och belå
ten att man inte kunde röra sig var det
just det man förväntades göra. Den
traditionella långdansen försumma
des inte i år heller. Runt borggården
mot granen, där klappfajten kunde
börja. När man roffat åt sig sin
beskärda del, kunde man med fördel
ägna sig åt inspektion av andras klap
par. Dessa varierade från det alltid
säkra kortet godis till adresslappar (att
förse med namn och adress så att bära
ren kan forslas hem mot kvällens slut
oavsett tillstånd).
Hur man valde att avsluta kvällen
var valfritt. Vissa fick den excellenta
ideen att anordna snökrig på borggår
den. Utgången vet endast de inblan
dade... Annars kunde man välja att

avsluta kvällen med dans eller annat
julmys efter eget tycke och smak. Tack
PR för att ni för en kväll lyckades mota
bort ångesten.

Marielle

DICK · MY · TOMMY · CHARLIE
Karlavägen 86 (vid Karlaplan)
Tfn 08-663 23 42, fH1 85 90
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Blandsaft

M u l la ? !
När du hör ordet mulla vad tänker du på då??

H

det är inte lätt att
veta vad ordet betyder,
förutom för de som mer
eller mindre varit delak
tiga i den under hösten halvheta
debatten om vad det heter när man
tar en eller flera nävar snö och gnug
gar det i ansiktet på någon.
Vi Stockholmare säger att det själv
klart heter mula. Det var när just detta
kom på tal som den heta debatten tog
fart. Min kollega hävdade å det
bestämdaste att det heter mulla.
Vidare hävdade han att det bara var
Stockholmare som använde uttrycket
mula. Lätt stött beslöt jag att ta reda på
sanningen bakom påståendet, d.v.s att
det inte var sant.
Med ett lätt segervisst hånleende
från min kollega påbörjades under
sökningen. Flertalet studenter på vår
egen sektion blev utsatta för oss två
på pubar, fester, i korridorer och alla
MMM,

Savanngasque

fick de frågan: Vad heter det när man
tar och gnuggar snö i ansiktet på
någon?

Vad heter det när man
tar och gnuggar snö i
ansiktet på någon?
Till en början njöt jag i fulla drag då
alla svarade att det hette mula. Sedan
började avarterna trilla in. Den första
kom då jag var i Kiruna och fick höra
ordet pula. Därefter kom mölja, pölja m
fl. Men än så länge var det inte någon
som sa mulla.
Efter ytterligare ett tag kom så
beskedet att kollegan hittat en till som
sa mulla. Det visade sig att han var
från samma trakter som kollegan. Vi
började fundera på att det kanske var

I afton är det savanntillställning med dans,
under månens och stjärnornas glans,
flora och fauna samlas till fest, här umgås
man fredligt . . . mest.
Lejonet gav sin bordsdam, antilopen, en
kyss, vänta satt hon inte där nyss?
Vid vattenhålet hör man ett plaskande
"SKAL ", elefanten har druckit mer än han tål.
Hyenan nafsar efter vildsvinets svans, jagad
av ormen som vill fråga chans.
Ryktet sprids att nån ' badar naken, f,jugo ru
sar dit för att- ekräffa saken.
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så att det gick att isolera detta kon
stiga uttryck till den trakt. Kollegan
kände sig slagen och jag kan inte för
neka att det kändes skönt att kunna
trycka till honom lite med att det bara
var denna lilla enklav som använde
detta uttryck, men ack så jag förtog
mig i min segervisshet.
Det visade sig att vi inte hade till
räckligt med fakta bakom oss när vi
gjorde antagandet om uttrycket. För
helt nyligen kom kollegan med en
min drypande av hämdens sötma.
Det visade sig att han hittat uttrycket
på ett helt annat håll i landet, d.v.s
han krossade teorierna om ordets iso
lering.
Men vad gör väl det, jag liksom de
flesta andra vet ju att det faktiskt
heter mula. Sedan kan ju folk säga vad
de vill om den saken.

"Wulfie"

Gamen klagar "Det e ' ju inge ' drag, syrsor
schysta, spela Deaf metat ett tag! ".
Giraff med struts slingrar hals om hals, har re
dan dansat tango till "Blommornas vals ".
Syrsor spelar nu serenaden, hettan avtar
sakta med passaden.
Geoparden somnar i min famn, lycklig han
är att vi fann varann.
Natten, den är underbart lång, varar ända
till nästa· festsäsong.

_______________ e1111ssmnen�
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Gå med i E LI N !

F

ELektrosektionens IdrottsNämnd, eller kortare ELIN, söker nya medlemmar.

är vi en liten
skara som har hand om
idrottsverksamheten
på
ektionen och några är snart klara
med sina studier på KTH. Det
behövs nya krafter som tar tag i
verksamheten så att sektionen även i
fortsättningen kan ståta med en
idrottsnämd.Vi vänder oss därför
speciellt till e97:orna vilka vi gärna
skulle se bland oss. Även ni som går i
högre årskurser är givetvis varmt
välkommna.
ÖR NÄRVARANDE

BEST Sommarkurser 1 998

Vad som behövs

Du behöver inte vara någon elitidrottare för att vara med i ELIN.
Det som behövs är ideer och vilja
att se till att det händer någonting.
Känner du att det passar in på dig så
tveka inte att ta kontakt med oss. Du
når oss enklast via email.

Innebandy

Jag skulle också vilja passa på att
göra reklam för den innebandyturne
ring som ELIN arrangerar söndag 15
februari mellan kl 9.00 och 13.00. Gå
ihop med några kompisar och bilda

Kursinnehåll

Kurserna behandlar olika ämnen
med teknisk anknytning och är två
veckor långa. I de flesta fall kan du
tillgodoräkna dig två studiepoäng för
kurserna, om du pratar med din stu
dievägledare.

Mikael Andersson ordf. ELIN

Ekonomi

Kursavgiften är högst 450 Kr. I detta
ingår undervisning, logi, alla målti
der, utflykter och allehanda nöjen.På
plats kan du alltså komma väldigt
billigt undan. Resan till kursorten får
du dock stå för själv.

Hur ansöker du?

Nu är det dags att söka till BEST som
markurser! Det finns 36 st kurser i 17
olika länder att välja på. Vad sägs om
"Natural Phenomena" i Ljubljana,
"Internet Applications" i Patras,
"Nuclear Waste Management" i Bu
dapest eller "Industrial Ecology" i
'Trondheim? En lista över kurserna,
med tillhörande kursbeskrivningar,
hittar du på Internet: http: / / best.na
da.kth.se:8080 I jml.cgi I current.jml

ett lag och delta i detta prestigefyllda
elektromästerskap. Matcherna spelas
med tre spelare från vardera laget på
planen samtidigt och utan målvakt.
Lagen får ha obegränsat antal avbytare och lag som har spelare från
båda könen belönas med bonusmål.
För vidare information se affisch i
Tolvan eller skicka ett mail. Det går
också bra att skicka mail även om det
är något annat som du undrar över
angående ELIN. Våran emailadress
är elin@e.kth.se.

Skriv först till BEST gruppen på KTH
(best@ths.kth.se) så skickar vi dig en
personlig kod. Sedan går du in på
http: I I best.nada.kth.se:8080 I
summer98.html där du hittar ett an
sökningsformulär, som du får till
gång till med hjälp av din kod. Detta
fyller du i och sen är det klart!

Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad
Vardagar 10 - 23
Helgdagar 11 - 24
Maten kostar 45:- - 68:Du kan välja på fem
olika rätter där måltids
dryck, smör, bröd, sallad
och kaffe ingår.

Mer info

Vill du ha mer information om BEST
och våra sommarkurser? Besök då
vårat bokbord! Vi kommer att stå på
Kåren, utanför Puben, och utanför
restaurang Quantum 12.00-13.00 var
je dag vecka 1 1 (9-13 mars).

Hur når du oss annars?

Besök även vår hemsida på http: I I
www.ths.kth.se / best eller skriv till
oss på best@ths.kth.se.

Lisa Anfaelt, BEST

Välkommen till

Restaurang

Babylon
Chef du restaurant:
Stamenko
Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia
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Porträttet - efter examen
Används den kommersiellt?

Henrik Gustafsson
Namn:
Studerat: 120p elektro
ingenjör
Bor:
Åkersberga
Hobbies: MC-åkning,
simning, skidsport
& windsurfing
Kuligaste
kursen: Telesystem
Arbetar: Objecta (numera
Trio Information
Systems)
Hur kommer det sig att du
arbetar på Objecta?

Jag sökte både jobb och X-jobb
och en kompis tipsade mig om
Objecta.

Vad gjorde du som X-jobb?

Objectas verksamhet är talsvar
ocg datorintegrerad telefoni
(CTI). Där ingår bl.a. röstbrev
lådesystem och talad hänvisning
(Typ: 'Du har ringt till Henrik
Gustavsson. Abonenten är på lunch
och är anträffbar igen klockan 12:15.
Vill du lämna ett meddelande i en
röstbrevlåda tag 9 och # .'). Tidigare
så har man hanterat sina
hänvisningsorsaker och lyssnat
av sina röstbrevlådemeddeland-

Jajjamensan. Vi visade nyligen
upp den på 'Telecom Scandinavia
& N etwork Expo'-mässan i
Göteborg (20-22 / 1 ). Vi har precis
börjat sälja den som en tilläggs
tj änst till våra röstbrevlåde
system.

Vad gör du nu när du är klar?

den via sin telefon. Mitt X-jobb
gick ut på att göra en web-klient
så att man via internet / intranet
kan använda sin dator för att
hantera sin r ö s tb r e v l å d a .
Funktioner som ingår ä r bl.a.
lyssna av, spela in och skicka
vidare röstmeddelanden, ställa in
olika hänvisninsorsaker och
återkomst tider, mm.
Utvecklingen ske d d e i C,
VoiceTrain (Objectas eget språk)
samt HTML på NT-datorer.

Blev det bra?

Långt över förväntan. Slut
resultatet ser ut att ha varit
mycket svårare än det i själva
verket var.

Jag ingår i ett projekt som kallas
'Unified Messaging' . Detta inne
bär att vi skall utveckla funktioner
så att man från ett och samma
ställe kan hantera alla sina
meddelanden oavsett om det är e
mail eller röstmeddelanden.

Hur trivs du på Objecta?

Mycket bra ! Saker som jag
upplever som oerhört positiva
med mitt arbete på Objecta är
bl.a.:
• Att företaget är lagom stort
vilket gör att man blir aldrig en i
mängden utan alla vet vem man
är och vad man gör.
• Flexibla arbetstider / -uppgifter.
Så länge kunderna är nöjda och
projekten är klara i tid så styr man
själv till stor del över hur och när
man vill arbeta.
• Oerhört intressanta arbetsupp
gifter. Datorintegrerad telefoni är
ju något av det 'hetaste' man kan
arbeta med i dagsläget.

Objecta - Trio - Preseco
bildar

Trio Information Systems
Objecta - marknadsledande
leverantör av talsvarssystem i
Sverige.
Trio - utvecklar och
marknadsför system för fax i
näverk på värlsmarknaden.
Preseco - som med PRESENT
Parlando är marknadsledande
leverantör av meddelande
och hänvisningssystem.

Kort-fakta:
• ca: 130 anställda.
• Kontor på S:t-Eriksgatan, i
Täby och i USA.
• 7-8 X-jobb per år.
• Arbetsuppgifter kan vara:
System- I Applikations
utveckling, utbildning,
projektledning, tekniskt
säljstöd, mm.
• Mer info finns på:
www.objecta.se
www.trio.com

Intresserade av X-jobb,
anställning, mm, kan kontakta:
Jan Nilsson, 08-630 99 28
jn@objecta.se
Fredrik Waern, 08-630 99 25
fw@objecta.se
Stefan Gustavsson, 08-630 99 24
sg@obj ecta.se

. PA RTYTI M E ! !
21 I 2 Rock i Tolvan
7 I 3 Tentapub
4 I 3 Party med S jlkgymnastern
4 I 4 Party med Kemi

25 I 4 0 mtenta pub
30 I 4 Vårbal

