Något att bita i?

Är du en hungrig akademiker som ser möjligheterna i detta jätteäpple.
Elevingenjör eller elevekonom kan vara en väg, exjobb en annan.
Sök m edvetet till ABB.
En global koncern med teknik i världsklass som nu behöver f ler 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 mer information kontakta Reijo Palola
reijo.palola@sesup.mail.abb.com
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Njae, visst har det blåst snålt kring Emissionen på sistone, men jag tror nog i alla
fall att vi kommer att hålla oss flytande ett tag till...
Snögloppet består för tillfället till
största delen i om huru
vida Emissionen skall ta
upp
allmänpolitiska
artiklar eller ej. Denna
fråga är mycket eldfängd
och det har blivit både en
och annan veckad panna
sur min i debatten. Till
slut har jag kommit fram
till ett officiellt ställnings
tagande i frågan. Läs
mer om detta på sida
fyra!
Usch vad trist inled
ningen blev! Men jag ville
försöka klämma den där
finnen först som sist.
Hoppas bara att vi inte,
i och med detta, har
skrämt bort alla eventu
ella skribenter för all
framtid!
Sådant som syns utåt
är fler kåserier, fler halv
bizarra
reseskildringar
och annat bus.
Klocktornsfrågan
drivs vidare av styret
som, nu när rektor lovat
att urverket skall iordningställas,
också vill att klockan skall klämta.
I detta nummer försöker vi också ge
en något mer nyanserad bild av Hal
len. Utgångsmaterial är en intervju
med GP och Herlof.
Nr 2 1998 Årgång 33 Framsida:
Rock i 12:an. Foto : !sabel.
Utgivningsdatum:
Baksida:
980302
Ericsson - resten är teknik
Adress:
Emissionen
Chefsemitteur
THS
Joar Jacobsson
1()()445TOCKHOLM
9197 36
che,
Besöksadress:
Osquars backe 12
Emitteuser
Telefon:
Alexandra Bergman
08· 21 31 18
661 30 47
e97_abe,
E-mail:
Marielle Mähl
emission@e.kth.se
e97_mam,
722
01 84
WWW:
http://www.e.kth.se/esekVorg/
Emitteurer
emission/
Magnus Almkvist
Tryck:
e96_alm,
45894 28
PP Print AB
447 30 20
Rasmus Kaj
Upplaga:
65692 02
kaj,
1.000exemplar
Fredrik Lilieblad
Nästa manusstopp:
e96_fli,
600
2792
980328

Jag försöker, som ni kanske märker,
att få fler elektriker att bli
sporadiska
emitteurer.
Det verkar faktiskt som
om det duggar in lite av
den varan. Vill du också
sätta ditt fotavtryck i tid
ningen? Maila emis
sion@e.kth.se eller mer
konfidentiellt
che@e.kth.se, men det
borde ni veta vid det här
laget, såsom jag har tjatat.
Dessutom skulle jag
vilja påstå att Emissionen
lyckats vara någorlunda
dagsaktuell i detta num
mer. Jag syftar då på
framsidan och de sista
två sidorna, alla innehål
lande rock i 12:an. Vi gör
vårt bästa i alla fall!
I förra veckan satte jag
upp ett par lappar på vår
anslagstavla där jag, för
att provocera fram lite
studentikost
stuff,
påstod att 'Emissionen är
aptrist!'. Under någon
fest på sistone har någon
gasquande teknolog varit där och
petat in orden 'allt annat än' mellan
'Emissionen är' och 'aptrist!'.
Sådant värmer!

Joar, che
Jonas Linden
e96_jol,
Roland Mattson
e96_rma,
Olof Lindqvist
e92_oli,
Ulf Wallentin
e93_uwa,
Stefan Warnqvist
e92_stw,

612 14 70
716 80 54

Konstantförklaring
<j>

Js
= I+
2

768 16 16

Det s.k. 'Gyllene snittet'.

583 528 07

Hur lämnar man in
manus?

756 89 01

Dessutom;
Medverkande i detta
nummer
Di ana du Rietz
e97_ddr
!sabel Gauffin-Holmberg
e97_iga
Ulf Kalla
e97_uka

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
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Nytt brev till rektor
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Mer rock i 12:an

23

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

ABB
Bröllopsbutiken
Amana
Salong Silversax
Babylon
Pripps
SIF
Limes
Gottfrid Joh. Musikinstr. handel
Ericsson
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

2
5
7
8
17
14
18
19
22
24

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.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!
Joar Jacobsson, Clre98

3

Knivigt

Skall E m1ss1onen vara
en politisk tidning?
I

I

Till detta nummer av Emissionen inkom en insändare som propagerade mot dödsstraff. Frågan
redaktionen då fick ta ställning till var: "Skall denna artikel med i tidningen eller inte?".

F

o M dödsstraffets vara
eller icke vara är otvivelak
tigt en politisk sådan. Man
kan vrida och vända på detta och
hävda att det är en humanistisk och
medmänsklig fråga. Ingen kan väl
dock förneka att dödsstraffets vara
eller icke vara hör den allmänna sam
hällsdebatten till. Detta gör att den, i
vår mening, är politisk.
Då dyker nästa fråga upp. Skall
Emissionen befatta sig med sådana
frågor? Är Emissionen rätt forum för
en allmänpolitisk debatt? Om artikeln
om dödsstraff tas in, öppnas möjlig
heterna för detta.
RÅGA N

Utan politisk profil

Emissionen skall INTE skall vara en
tidning med en politisk profil. I så fall
måste alla politiska inriktningar få
komma till tals. Detta inkluderar den
typen av sammanslutningar vars
framträdande på ett nordsvenskt uni
versitet förorsakade en doktorands
avstängning. I det fallet rörde det sig
om en nynazistisk förening. Det kan
här vara på sin plats att tillägga att
pressmeddelanden från sådana orga
nisationer tidigare (under 1995) har
refuserats av Emissionen. Detta med
samma motivering: Emissionen är
inget allmänpolitiskt forum.

Rumsrent eller ej

Huruvida de åsikter som framförs är
"rumsrena" eller ej är inte relevant.
Det finns också exempel på politiska
åsikter som under en tid varit "helt
OK" för att senare bli definitivt "icke
rumsrena". Ett näraliggande exempel
är den hållning Sverige och dess
regering och riksdag hade gentemot
Nazityskland under 1940-talet.

4

Olika slags politik

Skall Emissionen då hålla sig helt
utanför politiken? Det skulle ju i så
fall innebära att Emissionen inte kan
ta upp exempelvis en förestående
ändring av studiemedelssystemet
eller mycket bittra inlägg i debatten
kring ev. ny rektor. Det finns dock en
fundamental skillnad mellan denna
fråga och den om dödsstraffet. Frågan
om studiemedel berör teknologerna
på ett mycket påtagligt och handfast
sätt. Dödsstraff, hur obehagligt det än
må vara, drabbar förhoppningsvis
inte teknologer i Sverige. Om det vore
dödsstraff för att komma för sent till
föreläsningar vore saken i ett helt
annat läge.

Slutsats

Slutsatsen av de senaste tre styckena
blir: Emissionen skall hålla sig utanför
den allmänna samhällsdebatten så
långt det går. Dock skall E-teknolo
gernas intressen bevakas. Detta stäm
mer ganska väl överens med
Elektrosektionens stadga, som säger
att: "Emissionens syfte är att sprida
information till, och förnöja, sektio
nens medlemmar, samt att övervaka
och dokumentera sektionens myndig
heters, utskotts, råds och funktionä
rers verksamhet."

Vad är 'information'?

Man skulle ju här kunna anse att arti
keln om dödsstraff passar in under
"sprida information till". Vi anser
dock att det informativa innehållet i
artikeln inte uppväger det avsteg från
Emissionens icke-politiska syfte som
då skulle bli nödvändigt. Informatio
nen bör ju i första hand vara av sådan
art som rör sektionens medlemmar på

ett mer direkt sätt än allmänpolitiska
förhållanden i länder som fortfa
rande tillämpar dödsstraff, exempel
vis hur det nya studiemedelssystemet
kommer att se ut eller huruvida Val
hallagrillen kommer att dra in stu
dentrabatten.

Emissionen, en facktidning

Man kan mycket väl likna Emissionen
vid en facktidning som, när det gäller
politiska artiklar, endast tar upp, som
det står att läsa i senaste osqledaren,
'nationella studeranderelevanta poli
tiska frågor'.
Jag misstänker att det vore tämli
gen svårt att få facktidningen Dagens
IT att publicera en artikel med rubri
ken 'Avskaffa dödsstraffet' eller
'Stoppa tillverkningen av flytande
personminor'.
Vi anser alltså att Emissionen är en
facktidning med fokus på Elektro,
KTH, och dess invånare.

Varför denna artikel?

Vi vill med denna artikel på intet sätt
propagera för eller emot dödsstraff.
Vi vill bara motivera varför artikeln
inte togs med.Vi vill samtidigt upp
muntra artikelskribenten att skicka in
sin artikel till tidningar som DN eller
Svenska Dagbladet, vilkas uppgift,
bland annat, är att vara ett forum för
en allmänpolitisk debatt inom läse
kretsen.

Med Icke-politiska Hälsningar,
Joar Jacobsson, Che 1998
Eva Bojler, Che 1997
Ulf Wallentin, Che 1995
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Avskaffa nollningen!
eller

Ring, klocka! Ring!
När detta skrivs har läsperiod ett just avslutats. Tentorna hägrar och man börjar fundera om det har
försvunnit en vecka mellan läsperiod och tentor. En sida måste helt enkelt ha fallit ur filofaxen....eller nå't.

D

februari var
det sektionsmöte i 12:an,
vår sektionslokal. Du var
med stor sannolikhet inte där. Varför
frågar du dig? Har du ett svar på det
kan du väl maila styret@e.kth.se. Jag
ska inte ta till de stora orden, men det
är något av ett demokartiskt haveri
när OS-hockey i 12:an drar mer folk
än SM, sektionens högsta beslutande
organ. Jag vill dock tacka övriga för
visat intresse.
EN SJUTTONDE

Detta är ett krav för att få servera
alkohol. Det har skaffats nya microug
nar till 12:an. Den 21 februari tas det
beslut i kårfullmäktige (kårens högsta
beslutande organ) om hur kårstyrel
sen ska se ut i framtiden. Detta är ett
sista delmoment i Deltas arbete.

Avtäckelse

Vi som var där fick bevittna en
avtäckning av en relik: Ett tackkort i
guldram, skrivet för Erik G Hallens
egna hand. Detta skedda till trumpet
fanfar och blixtar. De som höll i slad
darna var inga mindre än Kanslichef
Inger och Konglig Sect-reteraren GP.
GP höll sedan ett bejublat anförande
om Hallen. Vad som står på tackkortet
finns att bevittna vid baren i 12:an.
Under mötet diskuterades litet om
nOllningen. Har du åsikter om
nOllningen? Vad vill du ändra på? Vill
du avskaffa nOllningen? Hör gärna av
dig till Styret med dina åsikter.
Annars är jag helt övertygad om att
DKS och FoF med glädje tar emot era
åsikter. Jag vill också ta tillfället i akt
att uppmana er att ställa upp som
faddrar. NOllningen är årets viktigaste
evenemang. Var med och forma det!

Övriga nyheter

Vad händer annars? Jag håller på att
ansöka om alkoholtillstånd till 12:an.
Vi har i nuläget fått serveringstill
stånd för lättare mat av miljönämnen.

Jag vill även ge en komplimang till
alla E-Osquar och E-Osqulda. Det är
alltid lika trevligt att se en städad och
fin sektionlokal. Jag får ett hopp om
framtiden när jag ser att alla slänger
sitt eget skräp, sina egna kaffemuggar
och sin egen Metro samt att alla är
rädda om möblemanget. Jag kan stolt
säga att på Elektro är man väluppfos
trad! Här har man inte fötterna på
bordet och man plockar undan efter
sig! En liten förmaning dock. Se gärna
till innan du går att dörrarna är
stängda. Vi vill ju inte att tvivelaktiga
och mindre ärliga förmågor ska
komma in och norpa alla kvarläm
nade kaffemuggar. 12:an är din sek
tionslokal! Slit den med hälsan!

Klockan klämtar för rektorn

Gå på vårbal!

Den sista april är det som sig bör elek
tros nyårsbal. Gå på den! Det ryktas
att den går av stapeln på ett mycket
fashionabelt etablisemang.

Avslutningsvis kan jag meddela att vi
har fått svar från Rektor. Klockan på
Klocktornet skall åter gå i april
månad i år. Skulle klockspelet då stå
stilla, går Styret åter på offensiven och
jag hoppas att vi i så fall har sektionen
bakom oss. Ring, klocka! Ring!
Revoltera! Engagera! Och gå på
vårbalen
Tack för ordet!

Håkan Löfgren, ordf. Elektro
eordf@e.kth.se

BRÖLLOPSBUTIKEN Balklänningar
öppet vard. il-18, lördag 10-14
VÄLKOMMEN!

S:t Eriksgatan 74 ( T S:t Eriksplan )
113 20 STOCKHOLM

Tel. 08-30 79 30

uthyres
från 600:-
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P!l{-tav[an
'])en vackra röda tav[an med den storafladdermusen överst har tidigare kansfy setts som en
tav[a med en massa Rs,nstiga Rs,rt som ingen vet någonting om.
'Ianfyn är nu att P�s tav[a ska[[ 6fi enfesttav[a. (jivetvis med information om P'R.§ egna
arrangemang men även omfester på andra sektioner och sRs,for som vi e-teknofoger 6fir
6judna ti[l 'Tidigare har det 6ara varit de rif<Jigt engagerade somfått nys om sådana in6jud
ningar, men nu vi[[ vi att a[[a skafå chansen att gå på sådana ka[as.
1(prt och gon vi[[ ni gå påfest, titta på P!l(-tav[an
(P!l(-tav[an sitter precis 6revidfunqrumsdörren).

�ester

Merfest!
J{ar du känt att det är för få fester på
efektro, e[fer sku[fe du känna för att ordna
en fest för dina kamrater e[fer din övnings
grupp (kansfy en 'ETI.91.9\[S !PESfJ]?
']Jet går a[Mefs utmärf<J! 'Vi i P!l( hjä(per
gärna ti[[ med att SKJJ-fja fram öl cider etc.
effer 6ara ge råd om hur man ordnar enfest.

7I3

'Ientapu6

14/3 Party metf Afetficinsf(a :fören.
3/4

:Fest metf 'l(f.mi

30/4 'llår6a[
30/5 Jlvsfutningsfest

'Batmo6ifen: 0708-82 98 93
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Karim Daho :
"Repetition är kunskapens moder
- och det är coolt att repetera "

A
0

R E T S L Ä R A R E 1998 på
är
Elektrosektionen
Karim Daho. Avgörandet
fälldes på sek
tionsmötet den 17 februari.
Karim kommer således att
inbjudas till vår nyårsbal
den 30 april och där kom
mer han att få mottaga ett
pris. Gå på balen och beskåda!

AAEF

Arbetsgruppen för Alternativa Exa
minationsFormer jobbar vidare i det
fördolda. Tro det eller ej. Sara Lund
ström <e96_slu> har tagit över rodret
som sammankallande i gruppen efter
Peter Andersson. Det är alltså henne
(eller mig) som ni ska ta kontakt med
om ni vill hjälpa till i arbetet. Att
hjälpa till innebär en punktinsats
eftersom vi vet att det är många som
tycker att det är mycket att göra ändå.

Just nu vill vi ha hjälp med att ringa
till enstaka lärosäten / högskolor och
fråga lite runt deras undervisnings
och examinationsformer. Frågorna är
redan förberedda.
Jag har också talat med Jeanette
Öhman (Delta-projektet på Kåren) om
denna arbetsgrupp. Hon tycker att
den är mycket intressant, särskilt som
kåren nu håller på att omorganiseras
och s.k. fokusområden ska påbörjas.
Ett sådant område ska vara "Utbild
ning i tiden" och under detta område
ska det finnas olika arbetsgrupper.
Hon tycker att AAEF är mycket väl
lämpad som en sådan. Jag tycker det
är roligt och bra att vårt arbete upp
märksammas.

Kursnämnder

Från och med nyår finns det direktiv
från Rektor att alla kurser ska under
kastas en s.k. kursanalys. Denna ana-

lys ska institutionerna genomföra
och den ska innehålla bl.a. examina
tionsresultat och kursutvärderingar.
Således ligger det numera även i insti
tutionernas intresse att göra kursen
käter och några institutioner kommer
förmodligen att tillverka egna enkä
ter. Vems enkäter (ESN:s eller institu
tionens) kursnämnden använder
spelar i princip ingen roll bara de frå
gor vi tycker är viktiga finns med
samt att vi får ta del av resultatet. Om
det bli problem så prata med mig!

Till sist

Glöm inte att det är ett ESN-möte tis
dagen den 17 mars kl 17.17 i Tolvan.
Som vanligt är det gratis mat för de
som har anmält sig (i Tolvan) och det
är alla välkomna att göra!

Magnus Almkvist, SNO

Språkvård eller språkdråp?
En vis man sade en gång att för varje nytt ord som tas upp
i ett språk, går ett gammalt ord förlorat.

H

PA S S S A N T detta är
vet väl ingen, men det
svenska språket verkar
faktiskt förändras. Fler och fler
"svengelska" ord och uttryck inkor
poreras i vårt fjällhöga språk. Vad blir
kvar?
UR

Varför?

Jag blev personligen åhörare till föl
jande meningsutbyte mellan två kos
tymklädda herrar, båda verksamma
inom affärsvärlden:
- Vi får bara inte losa den här dealen

med XYZ AB.
- Nä, det är alldeles för stor yield på
den.

Vad menar dessa herrar? Troligen
menar de att de inte får gå miste om
ett vinstrikt avtal. Varför använder de
inte de svenska ord som faktiskt
finns?

Ordagrann reklam

En annan sektor som syndar är
reklambranschen. Följande mening
fanns i en reklam för frukostflingor:
- Du har väl inte glömt hur gott de

Det är ganska uppenbart att denna
mening är översatt ord för ord från
engelskan. Översättaren verkar dock
helt sakna känsla för det svenska
språket.

Ingen är perfekt

Nä, om man skulle ta och se om man
har fått någon mail eller kanske surfa
lite på webben eller chatta eller så...

Ulf Wallentin, g nällspik

smakar, har du ?
Studentpris
Nybryggt kaffe 5 kr/kopp
Hemlagadepajer15kr

BilligtKontorsmatriel
Datorer & tillbehör
Kopiering (även färg)
Larninering och Bokbindning

Oppet vard. 1 0 - 1 8, lörd. 1 1 -14
Valhallav. 47
Tel: 08- 1 50570 Fax: 08- 150580
..
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Påverka !

Projekt 1 999

eller Jakten på den röda tråden .

l(

NGLIGA

TEKNISKA

HÖG

ledning har
bestämt sig för att göra en
djupdykning i teknologernas första
tid på KTH. Det skall nu, från
anställda och studenter, samlas ideer
och förslag på förändringar som det
aldrig gjorts förr. De tankar på för
ändringar som du går och tänker på
men som inte någon lyssnat på kan
nu få gehör. KTH har bestämt sig för
att lyssna!
SKOLANS

Varför och vem är de?

I höstas beslutades att uppropet
skulle flyttas fram till torsdagen i st f
söndagen som brukligt. Detta beror
på att VHS har fått allt svårare att
hinna i och med det nya betygsyste
met med alla ansökningar i tid för
KTHs antagning, som sker tidigare än
de flesta andra högskolor. För att
kunna tackla alla de problem detta
medför för mottagningen tillsattes en
arbetsgrupp för att pussla ihop det
som var kvar av mottagningsperio
den.
Då man tittade på problemet insåg
KTHs ledning att det var lika bra att
även ta tag i andra saker som påver
kar teknologens första tid på KTH.
Rektor tillsatte då gruppen med upp
gift att istället utreda antagning, mot
tagning och de första årens studier på
KTH. Gruppen leds av Mats Eriksson,
docent vid Institutionen för Industri
ell Ekonomi och Organisation, och
består av bl.a. lärare, studierektorer
och studenter. Gruppen har haft
några möten och har kommit fram till
att tyngdpunkten i arbetet kommer
att läggas på de första årens studier
vid KTH. Hur kan vi då
åstad
komma detta? Tala om det nu när
någon lyssnar lite extra! Grupper som
tidigare har haft liknande uppgifter
har i slutändan kommit fram till att
"visst finns det saker att göra, men
det blir för jobbigt". Följderna har bli
vit att inga åtgärder genomförts. En
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av anledningarna till det kan vara
gruppernas sammansättning.T ex har
helhetssynen har saknats.
Den här gruppens sammansätt
ning av olika "intressenter" gör att
förmågan att lyssna på olika åsikter är
större än vanligt. Alla är handplock
ade för uppgiften. THS har tre repre
sentanter. Asa Lindström, E, som
valts till detta uppdrag av Kårfull
mäktige, Måns Elenius, Utbildnings
utskottets Ordförande och Daniel
Nilsson, Studiesociala Utskottets Ord
förande.

Varför ett så konstigt namn?

Namnet på projektet, Jakten på den
röda tråden, kommer av att många
studenter först mycket sent i utbild
ningen ser någon "röd tråd" genom
sin egen utbildning. Många studenter
uppskattar inte den utbildning som
ges förrän i årskurs fyra, då de olika
kugghjulen får grepp och börjar
snurra runt i huvudet på dem. Att för
bättra studenters motivation till de
studier de för tillfället bedriver är
något som arbetsgruppen ser som sitt
huvudmål.

Var kommer Du in i bilden?

Efter påsk kommer på olika sätt en
kampanj för att samla ideer och för
slag att starta igång. Du kommer att
kunna lämna förslagen i speciella
brevlådor som sätts upp på campus,
eposta dem, lämna dem på en hems
ida. Det alltid bästa sättet att påverka
är att prata med medlemmar i grup
pen. Aldrig tidigare har KTH varit så
här öppet för att lyssna på åsikterna
hos varenda student och anställd.Det

Det är här du ska påverka.

här är den största chansen för
enskilda att påverka utbildningen
som getts under de senaste åren. Allt
detta har tidigare krävt ett tungt
arbete av sektionernas studienämn
der och det har varit svårt att få ige
nom
de
där
riktigt
stora
förändringarna.
Alla har olika förutsättningar att ge
förslag. De som nu går i ettan och
tvåan vet ju hur de känner just nu och
vad de saknar, studenter i högre års
kurser kanske kan peka på att "det där
borde sagts redan på den kursen i
ettan". Doktoranderna borde kunna
ha ideer om hur forskning och grund
utbildning kan kopplas ihop mer än i
dag. Lärare, assistenter och kurs
ansvariga borde veta vilka förutsätt
ningar som behövs för att kunna
genomföra de förändringar de vill
genomföra. Oavsett vilken åsikt du
har om hur utbildningen och teknolo
gers situation de två första åren ser ut
idag så är jag övertygad om att du har
minst ett förslag till förbättring. Håll
inte inne med den!

SALONG

SILVER SAX

Asa Lindström

Tona dig för
99:i samband med klippning.

Modem hårvård för damer och herrar

Valhallavägen 75, 1 14 27 Stockholm, tel 6 1 2 1 1 20
T Tekniska högskolan

Erbjudandet gäller tom 31/3. Tag
med annonsen.
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Vårens tecken
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ex:,

Efter att ha överlevt Sveriges förluster i ishockey och Alla Hjärtans Dag,
kan vi nu se fram emot tentapluggandet!

kan man bara mycket om det finns mycket av
ana paniken men snart tar den samma vara runt omkring en. Är man
oss i handen och blir vår stän inte i den situationen så kan det bli
dige följeslagare. Jag kan inte säga att outhärdligt. Affärer, restauranger,
jag ser fram emot det men det hör ju parker, biografer, you name it, de
finns där. Finns det något mer enerve
till.
Nå, handen på hjärtat, hur många rande än när de som sitter bredvid
rosor och kort var det som ramlade in dig i biosalongen ägnar sig åt allt
annat än bioduken?
under den rosaskim
rande 14:e Februari? ====================::::i Vad gör man? (Man
sälla dig till de kan smyga upp bakom
Jag åberopar femte
paret i fråga och skrika
(eller var det tolfte?)
förälskade eller
"Bryt!" men sådant
tillägget, eftersom jag
kör ångvält
kan
bli
pinsamt.)
är så bra på att recitera
filmer i=:=============:::1 Bättre då att uthärda i
amerikanska
situerade i en rättssal någonstans. tysthet. I vissa fall är det gulligt. I
Annars är det väl i och för sig en trev andra är det rent ut sagt osmakligt
och känns mest som teater.
lig händelse.
Jag har en kompis som hörde ett
För de som åtnjöt fullständig och
hängiven uppmärksamhet från någon uttryck i USA som beskriver detta
beundrare är gratulationer på sin fenomen. PDA - Public Demonstra
plats. Tanken på romantik får mig att tion of Affection. Jag måste säga att
inse vårens anländande. Det går ju så jag tycker att det är träffande. Vill
snabbt och för eller senare är den här. man undvika detta har man en del
Kärlekens men framför allt romanti alternativ att välja bland. Vi som till
kens årstid. Det är då de dyker upp. hör det ödmjuka släktet kan högakt
Människor, ofta två och två, som hål ningsfullt ignorera allt som har med
ler varandra i hand och beter sig all romantik att göra när det inte har
drabbat oss själva eller när vi har våra
mänt fånigt!
Visst, när man själv befinner sig i bittra ögonblick. De mer innovativa
den situationen så gör det ju inte så av oss letar upp första bästa ångvält
S K R I VA N D E S T U N D

-

och ger oss ut på stan. Där kör man
lämpligast runt Djurgården för att på
så sätt mangla så många hålla-var
ann-i-hand- och visa-alla-hur-lyck
liga-vi-är- par som möjligt!
Det är också effektivt att placera
ångvälten en bit bakom en parkbänk
- säkra källor har bekräftat att sådana
är vanliga tillhåll för våra offer - och
invänta turturduvorna för att sedan
skoningslöst gå till attack.
Jag måste här hejda mig i mina
utsvävningar. Dessa metoder är givet
vis förbehållna erfarna manglare och
inget för nybörjare. Missförstå mig
rätt nu. Jag vill inte på några villkor
radera romantiken. Tvärtom. Jag är
dess största förespråkare. Dessa par
tillhör vårens tecken precis som tussi
lago och gamla gubbar som hävdar
att det blir en varm sommar eftersom
nyckelpigorna gick baklänges nerför
tallens södra sida. Personligen håller
jag hellre någon i handen än sitter
bakom ratten på en ångvält. Eller...

Alexandra Bergman
Kåseus

,1, it
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Möte i monsunen

Esq uadern 1 998
Varje sommar första veckan i juni, efter tentorna, anordnas en seglings
vecka på Elektrosektionen. Denna går under namnet Esquadern.

p;_

Ä R V Ä L K O M N A att följa
med på detta seglingsäven
tyr. Det blir en vecka med
saltstänk, soldis, solhatt, sydväst,
sand mellan tårna, solskyddsfaktor,
snabbmakaroner och superkul.
A

Veckan till sjöss

Antalet båtar som är med brukar
ligga runt 20 stycken. Varje kväll (från
söndag 31 I 5 till fredag 5 I 6) samlas vi
i en förutbestämd naturhamn och dit
seglar man efter eget tycke och smak.
Vi kommer i år att segla söderut i
skärgården, d.v.s. ner mot Huvud
skär. Den exakta färdvägen är natur
ligtvis ännu hemligstämplad men
kommer att offentliggöras sinom tid.
På kvällarna är det inplanerat en
del gemensamma aktiviteter, t.ex.
femkamp, grillkväll, bastubad. En
afton är bokad för att ett företag ska
komma ut till oss och göra en presen-

tation av sig och sedan bjuda oss på
en grillmiddag. Även på dagarna kan
det finnas något påhitt; kanske en
Esquader som flygfotograferas av
kustbevakningens flygplan? Det beror
på om någon i Esquaderstaben har en
kustbevakningspappa. Vem vet...

Fin middag

Veckan avslutas på fredagen med en
kappsegling till kvällshamnen som
blir vid någon skärgårdskrog, kanske
Sandhamn. Där ska det anordnas en
seglarbankett, d.v.s. en finare middag
med prisutdelningar o.s.v. Denna
utsvävning kostar i princip inget för
oss eftersom vi har fått ett flertal
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sponsorer vars pengar bekostar även
den middagen.

Frälsarkrans

Varje båt har en besättning med en
ansvarig
skep
pare. Skepparen
och någon till bör
ha sjöben eller
kunna
segla.
Däremot är inte
skepparkrans ett
måste. Det gäller
alltså att hitta
någon som kan
segla och sedan
är det bara dra ihop ett gäng. Det spe
lar ingen roll om man äger en båt eller
inte, eftersom det är lätt och inte sär
skilt dyrt att hyra en båt.

Anmälan

Anmälan till Esquadern sker på den
Esquader-pub som vi kommer att
anordna i Tolvan fredagen den 27
mars. Där kommer man att kunna
spana efter den sista besättningsmed
lemmen, lyssna på Evert Taube eller
någon inbjuden trubadur, titta på lite
videoklipp från tidigare Esquadrar,
dricka öl och äta en rökt ål. På puben
kommer det också att finnas listor

över båtar som går att hyra under
Esquaderveckan. Man får ofta 10 %
rabatt om man bokar båten före den
15 april, bl.a. därför ligger Esquader
puben i slutet på mars.
kom
Det
mer att kosta
150 kr per per
son i anmäl
ningsavgift
och för dessa
pengar
får
man en T
shirt, ett over
allsmärke, en
liten tidning
och lite annat smått och gott.

General von Klinkenhofen

Vi, Esquadergeneralerna med tillhö
rande stab önskar alla välkomna
ombord och hoppas att ni vill följa
med oss första veckan i juni. Titta på
vår hemsida (http: I I www.e.kth.se I
esekt I org I esquader / ) och maila oss
på <esquader@e.kth.se> om ni har
några frågor.

Magnus Almkvist d. y.
Anders Byttner
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Kryss(nings)produ k
ten ? !
Uppdrag: Att beräkna absoluta krökningen på
en kurva (linje) mellan Stockholm och Abo.

E

skara om 25
eteknologer samlades i de
slaskande tiderna på Silja
Lines terminal i Värtahamnen.
Tanken var att för ett kort tag råda
bot på den begynnande mittperiods
ångesten och ge sig ut att trotsa de
kylande vindar som härjade havet
under denna period. En stunds
sökande efter nöje och att glömma allt
under 23 timmar,egenligen 24 timmar,
annars är inte tax free tillåtet.
N TA P P E R L I T E N

Hytter eller vem bor var?

Nåväl, där samlades vi på termina
len med undertecknad som reseledare
och började försöka att reda ut den
emminenta röra av biljetter och vem
som skulle bo i vilken hytt.Då dyker
ännu en eteknolog upp och uttrycker
sin önskan att medfölja på denna lilla
"studieresa" .

Somliga har tur

Efter en kort överläggning ger han
sig av mot biljettluckan för att lösa en
biljett. Strax därpå kommer han till
baka med ett leende som sträcker sig
från öra till öra. Han fick nämligen en
hytt gratis, en A-hytt med fönster på
plan fem dessutom. Skall nämnas att
vi övriga dödliga hade hytter på plan
2, under bildäck.
Ja, ja, då var det äntligen dags att gå
ombord på Silja Festival. Kontrollen
var ordentlig. Sju personer med en
schäferhund kollade boardingkort
och leg . Till slut så kunde vi äntligen
pusta ut ombord. Nu väntade alla på
att tax-freen skulle öppna.

Tax-free och "sjöbusar"

Vi hängde på låset och ledde
anstormningen av tax-freen. Ombord
på denna resa fanns även cirka 50 per-

soner (läs: sjöbusar)från Kalmar och
Göteborgs sjöbefälsskolor, vilket vi
fick erfara i tax-freen. Vi skulle
komma erfara det under resterande
av kvällen och natten också.
Efter tax-freen började så kvällens
festande med chips, nötter på flaska,
GT på burk, annat tilltugg och andra
intressanta buteljerade vätskor. Efter
ett tags rumlande i hytterna bar det
av mot den högst belägna baren på
båten, Panorama bar och kareoken.

"Sqush, sqush" med
bekanta handrörelser
till Beach Boy's Get
around
Skönsång?!

Uppe i baren anmälde sig snabbt
en grupp eteknologer till diverse låtar
och först ut var en trio som valt att
sjunga "Sweat, ala-la-la-la long".
Skönsång eller kanske inte. Låten
brände sig bokstavligen fast på
trummhinnan. Sedan följdes den av
fler, mer eller mindre vackert fram
förda låtar. Inte kommer vi då att för
glömma "sqush, sqush" med bekanta
handrörelser till Beach Boy's "Get
around".

Primalbeteende

Uppfyllda av den nyvunna glädjen
i Panorama bar, bar det av ner mot
Fun Fun Disco. Detta underbart
byggda disco som mer eller mindre
bara är en trappa. Där ägnade vi de
närmast kommande timmarna åt att
skaka våra ben och förkovra oss i pri
malbeteendet dans, till för en gångs

skull en bra blandning musik serve
rad av båtens DJ.

One hell of a band

Lyckan blev total när One hell of a
band äntrade scenen och rev loss ett
gäng skakvänliga gamla godingar,
mellan vilka sjöbefälen gjorde sig
hörda med vrålet: Var är Kalmars
hejarklack??
Festande fortsatte in på småtim
marna då alla (nästan alla!) rumlade i
takt med båten mot sina hytter för att
få några timmars sömn.

Dagen efter.....

Dagen efter grydde med solsken
över en vacker skärgård, för de som
nu var vakna vid denna tidiga timma
på morgonen. Själv stod jag på däck
blickad ut över det glittrande havet
och kom fram till att man börjar bli
skadad. Det kan inte vara något annat
då man står och tittar på ett isflak som
sakta rör sig på vågorna och tankarna
rör sig kring ifall flaket kan bilda ett
tangentplan på vågen samt om vågen
är kontinuerlig i alla punkter?

Summering

Nåja jag hade några timmars frist i
alla fall. Under dagen tittade så, mer
eller mindre fräscha, personer ut efter
hand. Några hade ont i huvudet,
någon hade ont i foten och någon
annan hade ont i baken(! ). Summan
av kardemumman, det var en lyckad
kryssning.
Nästa kryssning är på planerings
stadiet och blir troligtvis 36 timmar.
Väl mött ännu en gång.

Eder "reseledare"
Uffe Kalla
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Nu jag sjunger om en ...

Hallen # myt eller man?
Det var en gång. . . Nej! Trots att han avled för mer än 20 år sedan lever
hans rykte kvar. Historier om hur han var är otaliga och de flesta tala:. om
en mycket sträng professor med omänskliga krav. För att kontrollera aktheten
i dessa florerande rykten har Emissionen intervjuat några av hans samtida.

D

fick för
troendet att berätta om
Erik G Hallen var Nicolai
Herlofsson och Gunnar Petersson
som båda har arbetat tillsammans
med Hallen.
Gunnar Petersson är GP, föreläsare i
teoretisk elektroteknik. Han började
jobba på institutionen 1955 och har
stannat kvar här sedan dess. Han är
dessutom Ionsektreterare nu.
Nicolai Herlofsson föddes i Norge
1916 och kom hit under andra världs
kriget 1942. Han arbetade på institu
tionen tills för 15 år sedan. Under
mellantiden hann han med att under
visa i TET i Manchester.
E PERSONER SOM

Innan Hallen anställdes

Erik Gustaf Hallen föddes den 16 sep
tember 1899. När han skulle anställas
vid Kungliga Tekniska Högskolan var
hans meritförteckning redan på tre A
fyrasidor med liten text. Några meri
ter som man kan nämna är:
- Examen från Chalmers 1921
- Blev fil. doktor 1930
- professor i mekanik och matematisk fysik vid Uppsala Universitet
1934-35.
- Han har dessutom skrivit mer än
15 vetenskapliga skrifter /böcker.

Första åren som anställd

1938 anställdes han på KTH och
redan 1940 ville han ha professuren i
teoretisk elektroteknik, men Hannes
Alfven (Sveriges ende Nobelprista
gare i fysik hitttills vilket han fick
1972) fick den. Enligt Herlofsson
berodde detta på att Alfven var mer
lagd mot mätteknik medan Hallen
var en utpräglad matematisk ele
ktrotekniker. Hallen fick vänta i 5 år,
han fick professuren 1945 vilken han
höll till 1971 .
En dåvarande teknologstudent vid
namn Lennart Lindberg vilken seder-

12

Harmlös Hallen eller hur?

mera blev en skicklig experimentalfy
siker sade "Det var ett rent nöje att gå
på Hallens kurser 1946-47 och tentera
för Hallen" .
Hallen var en mycket grundlig man
och klassens medelnivå lyftes helt
klart av honom, men de som släpade
efter hade svårigheter med Hallen.
Dock kan ju sägas att de eftersläpande
var en lite större grupp hos honom.

Hallens föreläsningar

GP: "Om ni talar med gamla elever
som är i ungefär min ålder så säger
nästan alla att han var en strålande
föreläsare. Väldigt fina föreläsningar.
Nästan alla ansåg också att Hallens
bok var väldigt bra." Som exempel
kan man fråga vår rektor Janne Carls
son (gör gärna det! reds anm.).

På den tiden cirkulerade alltid när
varolistor och närvaron på föreläs
ningar var obligatorisk. Detta ledde
naturligtvis till att folk gick dit. I Hal
lenvisan som alla säkert har sjungit
finns textraden "En gång fick jag fram
till tavlan gå" och så vidare. Detta
hände kanske någon gång per läså�
inte varje gång som man skulle kunna
tro.
Hallen blev väldigt upprörd om
folk inte kunde, för det visade på en
nonchalans. Han tyckte att man alltid
skulle vara förberedd när man gick på
en föreläsning och blev besviken när
undervisningen kanske inte gick hem.
Hallen ledde inte gärna övningar "Nej, jag vill inte ha de här övning
arna, för jag blir så arg när de inte
kan.".
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Hallen utomlands

\
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Hallen var gästprofessor vid Harvard
Universitet under 1947-48 och vid
California Institute of Technology
under 1954-55. Hallen är ju mest känd
för sina arbeten inom antennteori (!),
men han var även känd för sin bok
om elektromagnetisk teori.

Nicolai Herlofsson!

Närvarons betydelse

På den gamla goda tiden när Hal
len undervisade var det obligatorisk
närvaro. Detta tog han mycket hårt
på. Därför var de som inte fick gå upp
på tentan de som hade misskött sig
kapitalt och knappt varit närvarande
alls.
Ett rykte byggdes upp att man inte
fick skriva tentan om man hade varit
borta från någon enstaka föreläsning.
Det stod dock inte skrivet i några reg
ler någonstans att han fick avstänga
någon från en tentamina, men alla
"visste" att han gjorde det.

tad gick man fram till Hallen när man
var klar och visade vad man hade
gjort. Var det bra blev man godkänd.

En annan sida av Hallen?

Privat var Hallen väldigt trevlig,
enligt GP, väldigt allmänbildad och
intresserad av kultur.
GP: "Jag tror att Hallen helst skrev.
Hade han en dispyt med någon skrev
han ett brev till dem. Han kände nog
på sig att han inte var så bra på att
formulera sig i tal, han ville tänka ige
nom vad han skulle säga. Han var lite
blyg helt enkelt, men min fru och
mina kollegors fruar som har träffat
honom säger 'En snäll gammal far
bror', 'Kan inte förstå att det här ryk
tet finns'. Han var väldigt vänlig och
snäll och omtänksam då man träffa
des under festliga sammanhang. Men
han ville inte bli missförstådd i veten
skapliga sammanhang, ville inte säga
något som han inte kunde stå för.".
Inom kollegiet var han väldigt
bestämd, om han hade bestämt något
var det nästan omöjligt att rubba
honom.
1955 gifte sig Hallen med Laila Ric
hardsson. Det sägs att han blev lite
snällare efter detta. Innan hade han en
hushållerska, inget ont om henne,
men fru Hallen verkar ha tagit bättre
hand om herr Hallen

Vad uträttade Hallen?

Han var sträng, men han lyfte ford
ringarna och hjälpmedlen till en nivå
där de inte varit förut.
Herlofsson: "Ett rättvist sätt att
sammanfatta vad Hallen har uträttat
var att han gav Teknis ett lyft inom
hela utbildningen på TET-området.
" ..." Han var alltså något strikt, exakt,
en aning dogmatisk i sitt upplägg.
Men jag kunde bara beundra det. Hal
len, är det nog rättvist att säga, var
den förste som tog in det moderna
MKS-systemet som det hette den
gången, alltså med Eo och µ0. Det var
ingen på teknis då som hade en aning
om vad E0 och µ0 var för något innan
Hallen skrev om det. "

Svar på tal, eller?

Muntliga tentamina

När Hallen undervisade var man för
utom den skriftliga tentamen tvungen
att göra muntlig sluttentamen. Hal
lens muntliga tentamen var dock
skriftliga...
Det gick ofta till så att man fick ett
bevis ur en bok och ombads bevisa
satsen. Hallen gick ibland omkring
och kontrollerade de som satt och
skrev den muntliga tentamen. Om det
var någon som såg ut att vara helt ur
spår kunde han helt sonika kasta ut
denne. Utifall att man slapp bli utkas-

ket och kontaktade dessa personer.
Om han tyckte att de var rekorderliga
och vettiga människor så gav han
dem godkänt på TETen och därmed
fick de ut sin examen. Nämnas kan att
bland dem fanns en riksdagsman och
flera företagschefer för stora företag,
på det hela taget en drös prominenta
personer. Det ryktas att de blev över
lyckliga över att till slut få ut sina exa
men efter många långa år.
Idag är det fortfarande så att många
som har en eller ett par tentor kvar
har TETen kvar. Vi ska ju inte glömma
att det är ett svårt ämne, inte bara att
läsa utan även att undervisa i.

Gunnar Petersson!

Historierna om Hallen lever kvar fort
farande, trots att det är nästan 35 år
sedan han slutade på KTH. En tänk
bar förklaring till att han fått ett
sådant rykte som han har kan vara att
han hade lite svårt att kommunicera
med dåtidens teknologer på ett bra
sätt. En annan att DKS inte vill avliva
en legend som är både underhållande
och lite skräckinjagande på samma
gång.
Nå, är han en myt eller en vanlig
man? Vi överlåter avgörandet till
emissionens läsare ty det är ju så det
skall vara.

Ej klara civilingenjörer

Hallen pensionerades 1964 och efter
lämnade ett kartotek med de som
bara hade TETen kvar. Tennander,
Hallens efterträdare hittade kartote-

Joar, Jonas & Stefan
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Vem vet...

Vad är ViVET?
Förkortningen i sig betyder Vi i Västerås Elektroteknologer, vilket är en "undersektion " till
Kongl. Elektrosektionen. ViVet är till för oss som pluggar de första två åren på Elektro i
Västerås. Föreningen har funnits i cirka 15 år och den är en fullvärdig linjeförening
under kåren på Mälardalens Högskola.
iI
I

nledningen till att jag skriver
en här artikeln just nu är att vi
nyligen haft vårt årsmöte,
och där valt ny styrelse och
nya funktionärer. Eftersom vi endast
har två årskullar här i Västerås är det
nästan bara ettor som har uppdrag i
ViVET nu när vi tar över efter två
orna. Det gör att vi är relativt "gröna"
mest hela tiden. Ändå lyckas vi med
allt som måste göras såsom NOllning,
studiebevakning, hålla kontakt med
Elektro på KTH, kontakt med institu
tionen med mera.

Vad Vi gör

Till trean har vi platsgaranti på
KTH, men vi måste jobba flitigt för att
komma dit. Vi måste ha klarat 100%
av labbarna och 75% av övriga poäng,
och om vi har några resttentor (ett
par.. ) så måste vi åka tillbaka till Väs
terås för att skriva dem.
En av de största händelserna på
året i Västerås är Gurkagasquen. I år
går den av stapeln den 14:e Maj, och
ett dragplåster är Chalmersspexet
som kommer hit och.. SPEXAR natur
ligtvis. I samarbete med ABB anord
nar vi ett hejdundrande kalas, som
pågår i två dagar. Utöver spex kom
mer det att anordnas studiebesök på
ABB och en ordentlig sittning.

ABB?

ABB ja.. Det är ju den största arbets
givaren här i Västerås, som slukar
MÅNGA (elektro)ingenjörer. Det är
därför inte så konstigt att de har sett
till att Mälardalens högskola utbildar
ingenjörer. ABB sponsrar väldigt
mycket här runtomkring oss, speci
ellt blivande civilingenjörer. Jag miss
stänker att de arbetar för att i
framtiden även skall kunna ta sin exa
men här, och inte som nu då vi måste
avsluta utbildningen på KTH.
Det är ingen nackdel för oss att åka
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Fr. vänster: Mathias, Magnus, Rikard, niklas , Ulrika, Therese och Jakob.
till Stockholm, snarare tvärtom. Men
om vi gick hela utbildningen i Väs
terås, vore det säkert bra på andra
samhällspolitiska sätt för staden. Sta
den kommer lätt i skymundan på
grund av det korta avståndet till
Stockholm. Det är många som pend
lar de dryga tio milen, även fast det
tar lite tid. Tiden för pendlarna mins
kar dock mer och mer. Snart är vi på
förortsavstånd (Läs: en timme).

Vad Vi ville

Nä, men nu till varför jag skrev
detta just nu; vår nya styrelse. Den är
vald på ett år, och nästa år kommer
alltså alla poster tillsättas av nästa års
ettor. Vad de olika posterna sysslar
med är kanske inte helt klart.
En Tradare är huvudansvarig för våra
traditionella arrangemang exempel
vis Gurkagasquen.
P.P.O är en förkortning för Party &
Pryl Ordförande, det är han som ser
till att det blir fester.
En husmus fungerar som allt i allo,

hon har bland annat kontakt med
kåren och ser till att vi alla trivs.

Vilka Vi är

Så här ser styrelsen ut i år:
Niklas
Ögren
Ordförande:
(cel97non@mds.mdh.se)
Vice Ordf.: Ulrika Söderström
(cel97usm@mds.mdh.se)
Katzman
Jakob
Sekreterare:
(cel97jkn@mds.mdh.se)
Herminge
Rikard
Kassör:
(cel97rhe@ima.mdh.se)
Tradare:
Mattias
Carlsson
(cel97mcn@ima.mdh.se)
Magnus
P.P.O:
Öst
(cel97mot@mds.mdh.se)
Lundström
Therese
Husmus:
(cel97tlm@ima.mdh.se)

Niklas Ögren
Ordförande ViVET
cel97non@mds.mdh.se
-a�o� �
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Horoskop
Av astrologerna Elin Vas och Per Vers
Hur ser din framtid ut? Kan du påverka den ? Läs vad stjärnorna säger om just ditt tecken! Vet du vad du
har för lyckoföremål just nu ? Läs Emissionens horoskopextra!
Stenstocken

Du känner dig stor och stark. Ingen
ting kan stoppa dig. Du tycker inte
om att känna dig instängd, så se till
att ta ut svängarna. Lyckoföremål:
fogsvans.

språk säger mer än tusen ord. Lyck
oföremål: modem.

Machomannen

Våpet

Du har lagt ned både kropp och själ
till att bygga upp ditt självförtroende.
Men är det verkligen rätt taktik? Det
är dags att tänka om. Lyckoföremål:
slipsten.

Du kommer snart att stöta på din
själsfrände, om du inte redan har gjort
det. Var öppen för alla förslag och ta
gärna egna initiativ. Lyckoföremål:
vitlökspress.

Piskorna

Sektspionen

Du känner dig förvirrad. Ditt liv är i
kaos, du vet inte vart du ska ta vägen
eller vem du kan lita på. Tro inte på
allt du hör och framför allt inte på allt
du ser. Grips inte av panik. Du är nor
mal. Lyckoföremål: kompass.

Du är så upptagen av att sopa igen
spåren efter dig att du inte upptäckt
att mars gått in i ditt tecken. Du måste
bli mer uppmärksam så att inte nep
tunus går in i ditt tecken också. Lyck
oföremål: elvisp.

Lädertjuren

Ditt liv känns lite tight just nu, och
du rent av brister i linningarna inför
allt du har tagit på dig. Du borde ägna
lite mer tid åt dig själv. Slappna av.
Lyckoföremål: mungiga.

Boxaren

Du är en riktig drömmare. Du känner
en häftig längtan. Men efter vad? Vet
du egengtligen vad du är ute efter?
Glöm inte att det är vägen som gör
resan värd. Lyckoföremål: häftpistol.

Inbillningarna

Du har fantastiska visioner och den
blickar ut över en otroligt vacker och
rolig framtid. Din positivt laddade
aura ger dig en oemotståndlig drag
ningskraft på vissa människor. Lyck
oföremål: spargrisen.

Tunghäftan

Du är lite tystlåten just nu. Faktum är
att du inte har så mycket att säga. Tror
du. Men kom ihåg att ditt kropps-

Jungfrun

Du kommer att få en del ekonomiska
bekymmer framöver. Men då skall du
inte glömma din största resurs: dig
själv. Du vet att du fortfarande har
mycket kvar att ge. Lyckoföremål:
tuggummi.

Lejonet

Under senaste tiden har du haft en
speciell ide du gått och tänkt på. Du
är ännu inte säker på att den här
ideen är universalt gällande. Innerst
inne bör du veta att den är genial.
Lyckoföremål: osthyvel.

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.

Ryttaren

Du gillar att sitta på dina höga hästar
med piskan i handen. Nu är det verk
ligen dags att betänka att även andra
har känslor. Du måste tygla din arro
gans. Lyckoföremål: morot.

Välkommen till

Restaurang

Babylon
Chef du restaurant: Stamenko

Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia
(!) Tekniska högskolan
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En liten påminnelse
på Internet: http: I / best.na
da.kth.se:8080 I jml.cgi I current.jml

BEST Sommarkurser 1 998

Kursinnehåll

Kurserna behandlar olika ämnen med
teknisk anknytning och är två veckor
långa. I de flesta fall kan du tillgodo
räkna dig två studiepoäng för kurser
na, om du pratar med din
studievägledare.

Ekonomi

Nu är det dags att söka till BEST som
markurser! Det finns 36 st kurser i 17
olika länder att välja på. V ad sägs om
"Natura! Phenomena" i Ljubljana,
"Internet Applications" i Patras, "Nu
clear Waste Management" i Budapest
eller "Industrial Ecology" i Trond
heim? En lista över kurserna, med till
hörande kursbeskrivningar, hittar du

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

Hur ansöker du?

http: I / best.nada.kth.se:8080 I
summer98.html där du hittar ett an
sökningsformulär, som du får tillgång
till med hjälp av din kod. Detta
fyller du i och sen är det klart!

Mer info

V ill du ha mer information om BEST
och våra sommarkurser? Besök då vå
rat bokbord! V i kommer att stå på Kå
ren, utanför Puben, och utanför
restaurang Quantum 12.00-13.00 varje
dag vecka 11 (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.

Skriv först till BEST gruppen på KTH
(best@ths.kth.se) så skickar vi dig en
personlig kod. Sedan går du in på

Lisa Anfaelt, BEST

Telefo n : 08-789 70 00 I n ternet: http://www. stu d . s i f . se

Specialist?
I en komplex och accelererande värld är det omöjligt att kunna
allt. Det är nödvändigt a tt specialisera sig, samtidigt som det är
viktigt att förstå utvecklingen som skapar helheten.

S I F h a r si ktet inställt på framtiden, men finns fra mför a l lt till för
att hjälpa dig här och n u . Vi beva kar och a n a lyserar stä ndigt
trender och förändringar i omvärlden för att skapa oss en så bra
hel hetsbild som möj l igt. Men på djupet koncentrerar vi oss i första
hand på a rbetsmarknadsutvecklingen i ind ustri-, data- bygg- och
konsultbranscherna.
Vi vet vad som krävs - och vi vet h u r vi kan hjälpa dig utifrå n dina
individuella förutsättningar och önskemål.
Vill d u veta mer? Besök vå r hemsida på internet, så få r d u se hur
vi kan hjälpa d i g att agera smart både idag och i morgon.

SVENSKA INDU STRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

I nte bara science fiction

-för individuell ocl, industriell utveckling-
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Hemsidestävlan
Emissionen presenterar här en helt outlyst tävlan om vem på elektro
som har den snyggaste websidan. Först ut är klassen e93 och äldre.

D

som har fått
till snygga bilder på sina
sidor, vilket är impone
rande eftersom gimp inte har funnits
så länge och innan dess fans det bara
xpaint att rita i. Men folk kanske ritar
hemma i photoshop eller nåt.
E T ÄR M Å N G A

Prispallen

And the winner is ... Nä, så bråttom
ska vi minsann inte ha. Först presen
terar vi våra finalister.
Joakim Werner (joakimw) har
hackat en ganska ball sida med bilder
som byts ut beroende av var man pla
cerar musen.
Innehåll
e93_nmi
har
De flesta sidorna är
åstadkommit en
Tekniska framsteg är
mest bilder, t ex på
snygg
riktigt
sidinehavaren, dess
bild,
frågan
är
som en yxa i händerna
favorithockeylag
om han har rayt
på en patologisk
eller någon ball bil.
racat eller stulit
Bland texten hör
den. Han använ
kriminaldåre
citatsamligar
och
der frames och
barndomsminnen
Albert Einstein länkar externt
till det vanligaste.
via e91_dak's citatsamling (det verkar inte
Förvånansvärt få
finnas något eget
sidor har sådan
innehåll
på
info som CV (En sammanfattning sidan) inom sin frameset - som om
över vad man fördrivit tiden med hit han ville ta åt sig äran för alltihop. Ett
tills här i livet.) och adress. Söker folk par javascriptfel när man laddar sidan
inte jobb?
gör bilden komplett.
Det förekommer en del trasiga län
e92_sli har hackat ihop en sida med
kar och saknade bilder, men inte så massor av tabeller och bakgrundsbil
mycket som jag trodde före undersök der på allt. Trots det är den riktigt
ningen. På det hela taget positivt snygg och faktisk läs
alltså.
bar både i färg svartvitt
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Copyrlght Cl1997Åsa�
ldeformgi\.ningochprowktionav
•
Asa Berpwt i samarbete med Leksand Cyberstan.
Sidorna Mmtomiadt. för avnjutas med Ncucape3.0l eller senare
�Skickagärnaette-mljltillmigl

(vilket borde betyda att även en färg
blind kan läsa sidan).
Förstapriset går dock till Åsa Berg
man (e93_ber) som har en mycket
snygg och stilren sida. En riktigt rolig
sak om en kaffeautomat på 'humors
idan' bidrog också.
Hedersomnämnandet för fånigaste
rubrik går till Christer Jansson
(e92_chj) för "Ulka bulka mumin
pulka".

Testpanelen

J&Ghatendastenfl!IDlLMln�

l�[Kni] 11�[E-�J 11�[1liSJ ll�(Eoe"J I
,.,,.,,;11.,,,.. �... ci<lltJC

Know Ware-serien
Bra och billiga Datorhäften från 45: - inkl.moms
www.limes.se
finns nu hos
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Central administration
Lokalförsörjningsavdelningen, LFA
Åke Järvenäs
Håkan Löfgren
E-sektionen
THS

Uret i huvudbyggnadens klocktom
På uppdrag av Rektor lämnar vi följande information.
Förvaltaren av byggnaden, BerntNorberg Akademiska Hus i Stockholm AB,
meddelar att urverket kommer att repareras och klockan åter vara i funktion
senast under april månad 1998.
Med vänlig hälsning

��

Åke Järvenäs

Kopia: Bernt Norberg, AHS

Postadress
CA / LFA KTH
HJO 44 Stockholm

Besöksadress
KTH
Valhallavägen 79
Stockholm

Telefon
Nat 08-790 8803
lnt -+46 8 790 8803

Telefax
08-790 79 52

Datorpost
akeja@admin.kth. se
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Bäste Rektor Janne Carlsson

2012 u.n.å 101010(1998 b.t.)

'l('T:J{

Vi, Styrelsen å Konglig Elektrosektion, har med glädje emottagit beskedet om att klockan på
Klocktornet vid Elektros Borggård, även kallad Borggården, åter skall vara i funktion under
april månad 1998. Vi förutsätter samtidigt att "vara i funktion " även innefattar det vackra
klockspelet, som likt en krona pryder urtavlan. För att citera Professor Wolmar Fellenius, som
på sin 50-årsdag den JO september donerade en avsevärd summa, avsedd för att gjuta klock
gruppen i brons ".... så att det nya seklet värdigt kan ringas in med klockklangen från tornurets
stora klocka ". Professor Wolmar Fellenius uttrycker även i gåvobrevet följande önskan:
"måtte klangen från klockan städse komma att markera lyckosamma tidsintervall i högskolans
framtid".
Vi förutsätter att Rektor är en vän av konsten och inget hellre vill än att låta Professor Fel
lenius önskan infrias och låta klockspelet ljuda varje hel timme, in i det nya seklet. Denna
önskan har även gjort sig gällande bland vördade profeter här å KTH.
Vi, Styrelsen å Konglig Elektrosektion, vill samtidigt inflika vilken genomslagskraft en ståtlig
invigning av klockan med klockspel skulle få på KTH och i media. Varför inte låta Margareta
Krook hålla nyårstalet Ring klocka! Ring!, som invigningstal.

Med storaförhoppningar,
klingande hälsningar Konglig Elektrosektionens Styrelse, ett stolt Styre.
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Sex, drugs & ...

Rock i 1 2 : an
En lördag i slutet av februari var det dags för Rock i 12:an. Den här gången
var det inte mindre än sju band som underhöll publiken fram till efter midnatt.

A
0

ETs

R o c K 1 1 2 : A N lockade
dit ett stort antal teknologer
och andra åhörare. Evenemanget drog igång vid 20-tiden.
Många av de medverkande gruppema visade sig ha mycket talang,
kreativitet och musikalitet. En
anmärkning i kanten är att alltför
mycket tid gick åt till att stämma om
instrumenten under framträdanden.

Bob

Först ut var kvintetten Bob från Eskil
stuna som framförde tre låtar. Deras
musik var tung, ödesmättad och lång
sam. Låtarna var långa och i mitt
tycke ganska omelodiska. Sången var
väldigt lågt mixad, närmast ohörbar
och det gick inte att höra om sångaren
sjöng på engelska, svenska eller swa
hili. Medlemmarna var dock skickliga
instrumentalister och kan säkert
utvecklas i framtiden.

dal strangers", var särskilt bra. Flera
av låtarna hade saxofonsolon som till
förde låtarna något och de andra i
bandet var också skickliga musiker.
Shine håller för närvarande på att
spela in en CD.

Shattrd

Shattrd spelade tung, ösig hårdrock
och är bra inom sin genre. Sångaren
Adam var en mycket bra frontman
med karisma och inlevelse. Bland
annat fick han publiken att sjunga
"Här kommer det elektriker ... " Grup
pen har spelat ihop i tre och ett halvt
år och medverkat på en CD med olika
artister.

Musique- 0

Denna välkända grupp inledde med
The Kingsmens gamla klassiker
"Louie Louie" och det är ju aldrig fel.
De var väldigt samspelta och kunde
verkligen spela. Deras musik var
tung, bluesig och elgitarrbaserad.
Musique-0 avslutade med en cover
av Neil Youngs "Rockin' in the free
world", men hade gärna fått fortsätta
en stund till.

Mason

Shine. Saxofonist och ljudtekniker.

Shine

Bob följdes av en annan kvintett vid
namn Shine. De spelade akustisk pop
där en saxofon kryddade soundet.
Undertecknad blev mycket impone
rad av den här gruppen. Två av
låtarna, "Forest of lives" och "Superfi-
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Mason utmärkte sig med att sjunga
på svenska och genom att ha tre med
lemmar som sjöng. Deras musik var
melodisk elgitarrbaserad rock och lät
mycket bra. De framförde tre egna
låtar samt en cover av Alice In Chains
"Them Bones". I den senare var deras
stämsång femstjärnig. När ska Mason
spela någonstans igen?

och fick en mycket entusiastisk
respons av publiken. De blandade
eget material med covers som "Hard
To Handle" (Otis Redding), "Whole
Lotta Rosie" (AC / DC), "Highway To
Hell" (AC / DC igen) och Steppen
wolfs tidlösa klassiker "Bom To Be
Wild" .

Jiyu

Jiyu bestod av fyra tjejer och en kille
och kom sannolikt från Eskilstuna.
Eller kanske inte ... Det finns de som
påstår att de kom från väg och vatten.
Oavsett vad de egentligen kom från
så hade de definitivt ett eget sound pop med bland annat fiol och slag
verk som inte bara följde standardmo
dell lA. Trummisen och i synnerhet
gitarristen var sanslöst duktiga musi
ker.

Souddern Komfort

Den här gruppen skulle ha medver
kat, men tyvärr blev deras trummis
indisponibel så de fick ställa in sitt
framträdande.

Text: Stefan
Foto: !sabel Gauffin-Holmberg
& Joar

Gottfrid Johansson
MUSIKINSTRUM ENTHANDEL AB

Backseat Rythms

Bakom detta fyndiga gruppnamn
fanns en mycket samspelt kvintett. De
spelade tung ösig rock och lät ungefär
som AC / DC när de är som bäst.
Backseat Rythms lät ytterst proffsiga

08-;��
Fax 08-21 71 39

VID JÄRNTORGET I GAMLA STAN
Västerlånggatan 78, 1 1 1 29 STOCKHOLM
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