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Första Sidan
Adressändringar
Stefan Petersen
Tantogatan 71, vån. 1
118 42 STOCKHOLM

Tel: 08/845463, 0708/945463

Johan Lindberg
Smörbrödsvägen 19, l trappa
128 67 SKÖNDAL

PUNSCH
Så här i vintermörkret när det
snart borde vara dags att
dricka jul kan det kanske
komma till pass med recept på
punsch.
HÄR KOMMER TRE recept som via
mun mot mun metoden har kommit
till Emissionens kännedom. Vi har
inte provat något av dem och garante
rar inte att de är bra ...

"Ett recept från den anrika gamla Göte
borgs/innan Carl G. Platin & c:o lydde
sålunda: 1,5 liter vatten, 2 kg topp- eller
strösocker, 8 g honung, 5 g te och 10
droppar svavelsyra kokas i tio minuter.
Sedan lösningen kallnat tillsättes 2 liter
Kronbrännvin och en liter arrak, som för
ut /,landats och fått stå något. Skakas väl
och lagras minst en månad."
"En mer kryddad anrättning fås på föl
jande vis: 1,25 kg socker eller siktad melis
och 2 liter vatten kokas ner till 2 liter och
får svalna. I lagen röres 1 liter arrak och
en halv liter star!<:,7Jrit. Efter smak, råd
och lä?(enhet kan ytterligare tillsättas ett
s11etsglas sherry, saften av en citron och
en matsked honung."

Det ryktas att...
... sjön suger.
...styret fixade sillisen.
...ryktessidan är manuell.
...Ann skall bara suga av det värsta.
...Lena gillar Magnus A.
...Ebba har ingenting under.
... Carl-Olof Heden cyklar utan pedaler.
... På torsdag kl. 18.00 är det företagskväll med ALGON AB i Q2. (Kul va?)
... Den blonda med den stora (IKEA-)hyllan cyklar utan sadel.
...En är car och en är cdr .
... Pojken och flickan till vänster egentligen är siamesiska tvillingar.
...Pojken och flickan till vänster har haft en tragisk olycka med kontaktlim.
... Kalinka (Kaliningrad, Katitzi, Katinka?) har för korta ben.
... Kgl. Tobias satt i soffan lite för länge.
...Emissionen publiceras i realtid .
...SBK inte har en ny låt.
... Kgl. Tobias gillar baren.
... Kgl. Tobias dricker Zingo!!!!!!
...Irene äter potatisgratäng.
... ryktena "suger"!
...Arkeslarnens återkomst närmar sig!
..."X" dealar horse.
...Roffe bygger hus.
...inför Amiralitetet är inte alla lika.
. .. farbror blåställ söker Johan Bengtsson med anledning av stöld av n011estol.
...Vem fan är det som har så lite att göra att du måste kladda här?
... sång 135 ger visst vin per framträdande.
...Carl-Olof Heden tar en macka horse varje morgon.

Emissionen som kvällstidning?

ning ...

"Ett beprövat tandläkarrecept från seklets
början: 2,5 liter vatten kokas med 1,2 kg
socker till en lag. Kallnad hopröres lagen
med en liter arrak och en halv liter sprit,
som bör vara 96-procentig. Citronsyra av
en ärtas storlek tillsättes. Detta blir 4 liter
punsch styvt!"
Ett tillägg är dock att:

"Man bör tänka på att dagens arrak och
renade brännvin, vilket bör användas vid
tillverkningen, är alkoholsvagare än på
den gamla goda tiden. Detta kompenserar
man lämpligast genom att efter några en
kla räkneövningar laborera med vattenö
verskottet. Sockerlagen måste vara kall
innan arrak och sprit hälles i, annars
dunstar alkoholen lätt! Var sparsam med
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kryddor och till
satser, men var
noga med att röra och
ösa brygden tillräckligt for ,
att få den rätta konsistensen.

' Punsch mår väl av att lagras, men al
drig far länge. "
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SNO dig på, Fredrik!
Hej! Hoppas ni har det my<;ket
bättre än jag; Jag har just haft
en virusinfektion men börjar
nu bli bättre.
Videoföreläsningar
Institutionen för Teleinformatik som
ligger i Kista föredrar att använda för
eläsningar direktsända från Kista. De
kurser som är drabbade just nu av
detta är Tillförlitlighets- och köteori
för E och D samt Telesystem för D.
Kursnämnden i Tillf. & kö. gjorde en
undersökning då de bad teknologerna
besvara frågan: Anser du att denna
undervisningsform är bra: Betyg blev
1,6 (av 5 reds anm).
Ett kursnämndsmöte hölls den 14 no
vember med prefekt Björn Pehrson,
telesystemförefäsare Gerald "Chip"
Maguire Jr, studierektor Håkan Berg
dahl samt tekniker Mats Erixon. Efter
nästan två timmar lyckades vi för
modligen få dem att inse att vi inte
vill ha videoföreläsningar, så i skri
vande stund verkar det som vi slippar
det i Telesystem som får i period 3.

1 Kansliet får pengar att köpa in fler
datorer för.
2 Institutionerna minskar använd
ningen av laborationer då de kostar
pengar.

Teknologdatorprojektet
Till nästa år skall man försöka utvidga
projektet att även innefatta de elever
som är utlokaliserade. Vi som är äldre
får kanske tillgång till den tredje ski
van också.

Miljökursen
Tyvärr blir det nog ingen kurs i vår.
Rektor säger att vi inte får köpa någon
kurs utanför KTH. Detta är mycket
synd då jag är övertygad om att kur-

sen hade blivit mycket bra. Förhand
lingarna fortsätter...

Avslutning
Som avslutning till mitt sista SNOord
vill jag tacka alla som hjälpt mig ge
nom åren, och jag kan lova er alla att
jag inte ångrar mig utan vill härmed
rekommendera alla att engagera sig
då det är mycket roligt, lärorikt och
framförallt lär man känna nya männi
skor över linjegränserna. Engagera er
mera. Jag vill därmed önska min ef
terträdare lycka till!

Fredrik Carlsson
Studienämndens Ordförande
fredrikc@elixir.e.kth.se
Tel: 717 77 90

1 Tillf. och Kön som går nu har man
just ändrat så att föreläsaren är i Ql
och ingenjörsskolan ser honom via
video. Själv skall jag ha ett möte med
Rektor Janne Carlsson samt ett med
vice Rektor Gunnar Svedberg nästa
vecka. Det går att påverka Gå med i
en kursnämnd så får ni se!

Mentorskap
Kansliet undersöker nu möjlighet att
erbjuda alla tjejer som nyantages hö
sten 1996 en mentor. Mentorn kom
mer att vara en person från någon in
stitution på KTH. Mentorerna kom
mer inte helt säkert att vara kvinnliga.
Vad anser ni om detta? Kom och be
rätta.

Datortillgång
Datortillgången är som bekant usel
och det gäller tyvärr generellt på
KTH. På vårt senaste Linjeutskottsmöte beslöt vi att kansliet skall under
söka möjligheter att debitera institu
tionerna för deras datorlaborationer.
Detta skall förhoppningsvis ge två ef
fekter:
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SMusK släpper

Snart släpps den...

Äh... party!

sig på ny CD

Även Skaletten kan beskådas på CD:n

De tre deltagande sångerskorna "3M"

foto: Per Hagwall

Debatt

Helhetssyn efterlyses
Insändare från Jan Olof Jonson
Jag har nu följt livet på Elektro
i 20 års tid, först 7 lyckliga år
sedan
som
13
student,
olyckliga. Kanske lite till
spetsat sagt, men med åren har
det samlats en del intryck, som
jag skulle vilja dela med mig
av till andra.

ledning", som skaffar sig en helhets
syn och leder företaget framåt, har vi
det? Mc Donald's har det, och deras
restauranger blir bara bättre och bät
tre, men kan man säga detsamma om
Elektro? Jag tror, att vi har misslyck
ats. Elektro är idag sämre än för 20 år
sedan!
Jag säger detta, för av mina samtal
med studenterna har jag fått den
entydiga bilden, att det närmast gäller
att klara sig helskinnad igenom, att
rädda livet, eller examen. Kanske ger
detta
en
bra
träning
inför
"verkligheten" efteråt, men vi borde
kunna ställa målen lite högre än så.
Vi borde ha klara mål med undervis
ningen och sedan utvärdera, om må
len uppnåtts. Studenterna ska ges vis
sa färdigheter, och dessa måste övas
upp tillräckligt, bara delvis teoretiskt.
Civilingenjören ska ju framförallt ha
ett praktiskt, problemlösande sinne.
Och då behövs det tid till problemlös
ning, dvs mycket laborerande, utan
tidspress. Efter varje kurs bör vi fråga
oss: Har teknologerna förstått, hur det
fungerar i verkligheten, inte bara i
den ideala modellen? Kan de själv
ständigt använda kursens innehåll?

JAG HAR EN DRÖM - eller en vision
- av att Elektro skulle fungera bättre
än nu. Jag fick impulsen att skriva
igår på Mc Donald's. Jag blev
nämligen tillfrågad, om jag ville skri
va besöksrapporter och tala om, hur
jag som kund upplever mitt besök.
Jag bad impulsivt nog mina laboran
ter i Elmät att göra det samma igår,
men ingen nappade på iden. Mc
Donald's med sin världserfarenhet vet
säkert, att vi svenskar ogärna talar
om, vad vi tycker. I stället talar vi
"med fötterna", och det har inte Mc
Donald's råd med. Enkätmetoden är
inte heller helt igenom bra. Hur länge
har inte KTH samlat in synpunkter
via kursutvärderingsblanketter och
kursnämnder, men någon "företags-
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Jag har själv några positiva
erfarenheter från KTH och vill då gär
na framhålla "Experimentell meto
dik", en kurs med tyngdpunkten på
förutsättningslöst undersökande utan
tidsgräns, som Fysik anordnat i flera
år, i synnerhet för Maskin och Flyg.
Tre laborationer ska utföras under
loppet av åtta Iabbpass a tre timmar.
Det finns alltså gott om tid att sätta
sig in i labbsituationen och hur allt
fungerar. Instruktioner saknas helt.
Åtta elever delar på en assistent, som
de lär känna, och som deltar intresse
rat i arbetet, utan att dock tala om,
hur ett problem ska lösas. Han kom
mer med ledande frågor och skapar
stämning. Sedan ska eleverna skriva
rapport på en av laborationerna. De
flesta eleverna trivdes bra. Det var
första kursen på Maskin i ettan, och
självständigheten övades därför upp
från början. Kursen ger en bred tek
nisk allmänbildning från Jabbteman
från mekanik och fysik, med andra

ord det slags tvärvetenskapliga kurs
många längtar efter.

Studiesituationen idag
Studiesituationen ter sig idag kaotisk.
Tidspressen är svår och studie
medelskraven för höga. När en tredje
del eller mer inte klarar studie
poängen inför tvåan och det talas om
att inte räkna septemberperiodens
resultat, då har något gått snett. För
det första borde poängkraven snarast
halveras i stället för att skärpas, så att
alla, som vill, verkligen får stanna
kvar och kämpa i stället för att kastas
ut i mörkret utanför KTH. Eftersom
teknologernas bakgrund är så skiftan
de krävs det ettinskolningsår, för att
alla ska ha en chans att lyckas på
Elektro. När jag gick på Elektro var
det också så. Det krävdes efter ettan
12 poäng av 36 möjliga.
En kurs i studieteknik skulle behövas
i början av ettan, med praktiska
övningar (kanske 2 p) en investering,
som skulle löna sig mångfalt.
Det borde också ske en kraftig minsk
ning i det teoretiska stoffet. Målet bör
vara att lära sig arbeta teoretiskt, med
mycket stränga krav på redighet i
tankegången - som en- och fler
variabelkurserna är en utmärkt skola i
- men det är den totala volymen, som
borde minskas. Det teoretiska stoffet
bör så mycket mera tillämpas prak
tiskt i laborationer och liknande, då
det är möjligt (kanske dock inte i de
rena matematikkurserna). Att göra
lite mycket ordentligt torde vara långt
nyttigare än att göra mycket men haf
sigt.
Varför har vi dessa föreläsningar, som
innebär ett upprepande av kurs
bokens innehåll? Det leder till
meningslöst slöseri med den dyrbara
tiden. Den idealiska föreläsningen bör
ge en helhetsbild av kursinnehållet av
typ "Abstract" i en teknisk artikel.
Föreläsningarna bör knyta samman
ideerna till en helhetsbild och ge
konkreta tillämpningsexempel. Och
en stor del av föreläsningstiden bör
anslås tiIJ publikens frågor. Efter varje
föreläsning (övning) bör teknologerna
kunna fylla i ett kritik:=formulär och
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lämna in anonymt. Uppföljning och
korrigering bör ske omedelbart.
idealet vore förstås, om teknologer
och lärare kunde mötas informellt typ
afterski efter arbetsdagen och "snacka
puckelpist" över en läskeblask. Då blir
garanterat pisterna bättre preparerade
till nästa dag.

Studierytmen
Det var kanske bra teoretiskt sätt att
skapa fyra sammanhängande läs
perioder. Det skulle ge en jämnare
studietakt över en längre tidsrymd.
Men delvis är det för pressat tempo
totalt idag. Dels kommer alla kontroll
skrivningar och inlämningsuppgifter
och tvingar en till rnaxsatsningar i ett
ämne, varpå de andra tappas bort för
gott, och allt slutar i kaos. Mycket
skulle vinnas, om allt detta slopades
helt. Förbjud KSar och inlämnings
uppgifter ett år på prov! Det skulle
också skapa arbetsro för lärarna, som
pga allt detta inte får någon tid över
till kursutveckling.
Sammanfattningsvis: Sex veckor utan
ett prov, utan en redovisning! Däref
ter en helt ostörd studievecka på egen
hand, och sist en vecka med tentor
och redovisningar!

Laborationerna
Jag har själv erfarenhet mest av
laborationer och har därför en hel del
synpunkter, förutom det jag redan or
dat om "Experimentell metodik". De
utgör ytterst värdefulla inlämings
tillfällen, varför vi borde ta betydligt
allvarligare på dessa än hittills. Det
bör inte ingå för många moment i
varje laboration, så att man får stressa
sig igenom. Det finns sådan exempel
på Elektro, men också på motsatsen.
Man borde också få skriva rapport på
åtminstone en labb per kurs.
av
början
i
Genomgången
laborationen bör framförallt behandla
praktiska aspekter på utrustningen,
mätrnetodik etc, inte egentlig teori.
Denna bör avhandlas i övnings- och
föreläsningssalarna innan. Labb-KS
kan hållas, men bör innehålla endast
sådana frågor, som är vitala för själva
laborationen, inga spetsfundigheter.
Man bör testa, att det finns en bas
förståelse av det man ska labba på.
Tyngdpunkten på laborationen ska
ligga på att arbeta praktiskt. Det bör
inte vara mer än c:a tio elever per assi-

stent, inte fler än att assen hinner få
en personlig bild av varje labgrupp,
och helst inte flera assistenter samti
digt. Som assistent tappar man också
lite greppet, när det är så många i
labbsalen. Man flyter lätt omkring och
blir kanske lite slarvigare, när man vet
om, att det finns en till. Och allra bäst
vore det förstås, om det vore som i
Experimentell metodik, med en
personlig assistenten under hela labb
kursen fram till den färdiga
rapporten.
Datorlabbar har jag otroligt dålig
erfarenhet av. Det krävs så enorm
kunskap i Nurnme fk, programmering
etc, att labbförfattaren har en över
mäktig uppgift, om han ska få en
datorlabb att bli bra. Signalteoris
datorlabbar var aldrig bra, däremot
de två burklabbama, som gömts
undan i lagerskåp. Det fungerade
faktiskt mycket bättre med levande
brus, som man samplade "mekaniskt",
multiplicerade
faktiska
i
multiplikatorer och filtrerade i
verkliga filter. Oscilloskopbilden blev
ju aldrig den väntade, men icke desto
mindre var den verklig.
Det jag talat om ovan på labbsidan
skulle kosta en hel del pengar såklart.
Med det finns en kreditsida också.
Det blir färre, kanske mycket färre
föreläsningar med mitt program,
också färre övningar till viss del,
delvis ersatta av räknestugor. Det blir
inga
och
kontrollskrivningar
inlämningsuppgifter heller. Likaså
blir antalet kurser färre. Hur hyveln
ska gå ligger utanför ramen för den
här studien, men den måste gå. Ta
t ex en titt på 20-talets studieplaner.
Hur mycket fanns det då? Kanske det
ger några ideer. Sätt Er ner och skissa
på det, som Ni tror man verkligen
måste kunna, då man går ut Elektro!
Dock är ett säkert: Man bör behärska
sitt ämnesområde väl!

Trivsel
E-sektionen bör se sin uppgift, som
liknande den, en god arbetsgivare
har, och ta ansvar för hur folk mår,
elever såväl som lärare och övriga.
Det jag skrivit, beskriver i mycket, hur
undervisningen borde göras bättre,
men till detta bör också läggas
skapandet av en naturlig trivsel
känsla. Iden med "personlig assistent"
är ett förslag, men konceptet borde
vidgas med sikte på en "personlig
högskola". Som lärare blir man ofta

besviken av att se eleverna hoppa av
ens övningsgrupp. Det är också ett
symptom på den utbredda panik
känslan, som idag råder. Det är, som
om allt bara gick ut på att överleva till
varje pris.
Kanske ett systern som på maskin
med fasta grupper vore en väg att gå.
Byte av grupp skulle ske efter
ansökan, som dock i regel skulle
bifallas. Man ska uppmuntras att ta
ansvar.
Men instutitionema måste då också ta
ett ansvar för sina lärare, att tillse, att
dessa är väl förberedda. Gunnar Mar
kesjö hade t ex alltid genomgångar
med sina assistenter av talen, som
med
Systemet
dras.
skulle
undervisningsskyldighet
för
doktorander är utan tvekan föråldrat
och borde ses över radikalt. Lärare
ska vara helhjärtat engagerade i
uppgiften att undervisa. Ingen olämp
lig lärare ska tvingas fortsätta under
visa. Låt honom rätta tentor i stället
t ex.
Undervisningskvaliten
måste
dagligen utvärderas, så att förbät
tringar kan ske omgående. Alla måste
vi bjuda till. Inte minst de utsatta,
teknologerna, måste uppmuntras att
delta i förnyelsearbetet.
Men det måste också vara roligt. Ing- ·
en
trivsel kan
skapas med
kommandon. Initiativ måste tas
uppifrån, men det är vi, som jobbar på
fältet, som måste skapa andan. Har t
ex föreslagit PrU, att de ordnar "möt
din-ass-kvällar" på kåren i samband
med varjedagspuben, som ännu inte
är så välbesökt, som den borde vara.
Det skulle kunna finnas en chans att
bygga upp informella kontaktytor,
mycket bättre ock effektivare än de
formella, som finns i dag (kursnämnd,
kursutvärdering, mm). Har t ex hört,
av västeråsare, att de ska ha mycket
mera öppenhet i sin miljö - och, inte
oväntat, mindre utslagning.
Till sist: Se till att vi får hit ett Mc Do
nald's, så att vi slipper lunchköerna!

Jan Olof fonson
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"Broadband technology makes it even more
important to be focused. "
CECILIA UEBEL BLOMGREN, Manager, Business Developmenc ATM Broadband, Ericsson Telecom, Sweden.

The new broadband technology is changing the shape of communication between people. Soon we
will all have free access to voice, data, text, image and video via public necworks. 24 hours a day.
At home and ac work - anywhere in the world. How we use this is limited only by our imaginacion.
Ericsson recognised the need to harness this vasc potential early on. We invested heavily in research.
And out of our vision of a global information sociecy has come technology that serves the indivi
dual's needs, while helping our cuscomers open up new business opporcunities.
Ericsson's approach to broadband communicacion is comprehensive. At ics core is an ATM broad
band system for all sizes of swicching, transport and access nodes. This system permics the rapid,
economic developmenc and introduccion of new variable bandwidth, multimedia, inceraccive
broadband services for business and residencial users.
70,000 Ericsson employees are active in more than 100 councries. Their combined expercise in
switching, radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunications.
=
"
u

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.

ERICSSON �

••

Tutti, Frutti o Snutti

Vem är /har Elektros . . .

•

FÖRST OCH FRÄMST ska vi kanske presentera oss. Vi är tre glada E-teknolger vid namn Tutti,
Frutti och Snutti. Vi har tagit som uppgift här på sektionen att roa er med tävlingar och framöver
kanske lite skvaller (släng dig i väggen Babsan!!!). Till att börja med kan ni vara med och rösta fram
era favoriter i olika kategorier, se nedan. Av de inkomna bidragen lottar vi ut ett fint litet pris ...
Lägg era röster i vår lilla låda vid Pornografen senast den 30 Januari.

Kom ihåg!!! Om ni vill ha chans att vinna det fina lilla priset måste ni ge oss ert namn eller telefon
nummer (om du vill vara anonym ... ) så hör vi av oss vid eventuell vinst.
Klipp ut och spar (inte)

KATEGORI

TJEJ

KILLE

Schnyggast i E95
Schnyggast i E94
Schnyggast i E93
Schnyggast i E92 och äldre
Sexigast
Flirtigast
Läckraste rumpa
Roligast
Störst... (valfritt alt.)

--------------------------

Schnyggaste bröst (endast tjej ...)
Charmigast (endast kille ... )

----------------------------

Kram från oss...
Tutti, Frutti och Snutti
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µ-siga sidan

Den här gången fick vi i alla fall
vijJj a rubrik sj älva!

På förekommen anledning är denna bild tagen under ett försoningsmöte mellan CHE och qulturattackerarna (Schysst kamera, grab
bar! (CHEs anm.)). (Allvarligt talat: Vi har ingen bild, eftersom filmen var ljusskadad. Sony! (CHEs sakupplysning)).

Krutröken skingras över slag
fältet och de tre mystiska ryt
tarna stiger upp på sina
imaginära riddjur och försvin
ner bort mot den nedgående
solen.
Vad vill vi egentligen säga med den
här artikeln? Ja, det kan man verkli
gen fråga sig. Med tanke på ett Emis
sionen den senaste tiden utkommit
tämligen sporadiskt är det väl alltför
optimistiskt att hoppas få se detta
nummer före CHEs civilingenhärsex
amen (och den är avlägsen, tro oss).
Så, vi kan väl summera vad vi uträttat
under den gånga höstterminen (Nåja,

det borde ju gå ganska så fort! (CHEs
anm.)). :E...

Nu, när det är gjort, kommer vi till det
som alla har väntat på: Qulturattack
erarnas Stora Gåtgissningstävling.
Första pris är tio biljetter till Medea
(parkett) den 2/11. OK, då kör vi:

• Det är en sjusovare. Nej, det är en
sengångare! NEJ, DET ÄR ETI LIK!
Rätt svar: Det är...
• Vem var det som sågs springande
från tryckeriet XXX, med flaxande
armar och sprutande fradga, gällt
skrikande "Den här gången kommer
ingen att fatta att det är mitt fel att
tidningen YYY blir två månader för
senad!" (Christina Jutterström? (CHEs
anm)). Rätt svar: Det är...
• It's... Rätt svar: Det är...
Rätt svar skickas till emission.e.kth.se
(sic!) (WOW! Vi har tydligen fått en

egen dator! (CHEs anm.)) (Vi undanber
oss dessutom en massa e-post som det
bara står "Det är... " i (CHEs anm,.)). Vi

har redan fått in några rätta svar och
bland dem har vi dragit Ulf Wallen
tin, E-93, som helt riktigt hade gissat
på CHE, CHE, respektive CHE. Grat
tis Uffe! (Det kan diskuteras (CHEs
anm.)). Om någon av Emissionens me
darbetare känner till vem denne Ulf är

och var man kan få tag på honom, så
var snäll och ta kontakt med oss (Jag

känner då inte karln och vill inte ha med
honom att göra heller! (CHEs anm.)).

Nej, allvarligt talat, vi hoppas att vi
lurat några som aldrig varit på teater
förut att upptäcka denna underhåll
ningsform och att ni som kom på In
dian Jöns-festivalen trivdes och hade
det bra. (Vi är för övrigt mottagliga
för smicker (Ansträng er inte i onödan,
för all del (CHEs anm.)) över den fina
dekoren, som tog 12 timmar att fär
digställa och kostade Micke en veckas
intensiv träningsvärk...). Vi vill också
passa på att önska våra efterträdare
lycka till (och se till att snabbt bli
kompisar med näste CHE).
Tack och hej, saltgurka! (Jättekul,

grabbar! Fyndigt! (CHEs anm.))

Micke,
Chrille
och Dum-Jonas (sic!)
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EESTEC Stockholm Tour 1995
Hej ,

vi är i AAchen och är är a l l t bra .
Solen skiner och vi behöver inte
plugga . Resan gick bra . Nio per
soner i en minibu s s . Gul l ig t . Ö s t 
tyskland heter d e t v i s s t inte l än
gre , men vi har var i t där ändå .
Speciel l t Rostock såg vi mycket av .
Två timmars bilkö .

Maas t r icht var f int . Det l igger en
timme häri från - i Ho l l and . Där har
de 2 2 0 k i l ometer långa gångar under
deras berg . Två personer höl l på
att dö där förra året .
Anders
trodde att man drack kaf f e i en
c o f f e e - shop . Ända t i l l s a t t han såg
att pris erna var per gram .

I Belgien är det kal l t . Fast det
var bara bra för då var l eran fru
s en . Vi gick runt en myr i tre t im
mar . Bra sätt att bl i av med huvud
värken .

Vi var i Köln också . Där har dom en
s tor kyrka ( där också . . . ) . 1 3 0 me 
ter högt torn . Spiraltrappan var
lång och kal l . Brygger ierna är små
och under mark . Bryggarmäs taren såg
utsom f o l k gör mes t här nere ( hock
eyf r i l l a och mustasch ) .

En t j u r fäktare .

Skridskor åkte vi en kvä l l . Först
hundra varv åt ena hål l e t i en
i shal l och s edan vände man och åkte
l ika långt åt andra h å l l e t .

Väldigt ont i fötterna f år man ,
fas t det var kul .
Ss chpe c i e l l t
e f ter ett glas g luhwein . Alla tys 
kar trodde vi var födda på isen .
Det är vi inte . Spanj oren trodde vi
var födda 1 igloosar . Det är vi
inte he l ler .

Annars är a l l t bra . Ölen är gratis
oc h f l ickorna är j ättesöta ( spe
c i e l l t i Maastricht ) .
Hälsa a l l ihopa !

Puss & kram från AAchen ,

EESTEC S tockholm genom
Anders ,
Lotta ,
Mattias ,
Danie l ,
Ponthus , Henrik och Martin .
P . S . Anni och Petteri hälsar ocks å .
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En eskimå .

___________________ em1ssmnen�
-a-...,__.. �

Ett kafe . . .

En borgmästare i Aachen . . .

En bryggarrnästare . . .
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EESTEC Stockholm Tour 1995
Hej igen ,
vi är f ranune i Wien nu . 1 0 0 mil på auto
bahn tog bara 11 timmar . Här har det snöat
i ett par dagar . Nästan alla har köpt nya
skor och långkalsonger . Nu trivs vi som
f i s ken i snön . Vi har s e t t a l l t som man
ska se som turi s t . Schönbrunn i snö , Ho f 
burg i snö , Spanska r i dskolan p å video
( dansande hästar t i l l wienervals i 4 0
minuter ) , 1 0 0 -Wasser-Haus i snö , m . m . i
snö .
Här har vi t i ttat på ett olj eraf finaderi ,
ett vattenkraftverk och en videofabrik .
O l j e ra f finaderiet var fyra kvadratkilome
ter RÖR . Reglerins t i tu t i onen var j ätte fin
( kan någon förklara vad " fuzzy logic "
är ? ) .

Wiener- schni tzel är got t . Det äter vi
nästan var j e dag i
mensan
d . v . s . kår
matsalen . Igår fick vi det på kvä l l en
också . Vi var på schnitzel -haus , deras
"Valhalla-gr i l l " . Jättemycket köt t , fast
nästan ingen ponunes fri tes . Köttbitarna
stack ut utanför tal l riken .
11
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Vi konuner hem på söndag , lagom t i l l j ublet
hoppas vi .
Ölen är billig och poj karna är j ättesöta .
Hälsningar ,
EESTEC Stockholm

P . S . Vi vill sova snart . . .

Ett studiebesök på en videofabrik . . .
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En ö s terrikare med nyfunnen o s t . . .

------------------- iiiimii�
----�

En avskeds fest med pasta . . .

Ett gäng studenter . . .
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Idde Schultz

Världs p remiär för
Låten "Fiskarna i haven" av
ldde Schultz har spelats myck
et på radio denna höst. När
detta skrivs är hon ute på sin
första soloturne, och hon hade
den goda smaken att ha tur
neprem1ar här på Teknis.
Emissionens utsända träffade
Idde Schultz precis före
spelningen.
EMISSIONEN: "Fiskarna i haven" har
ju blivit en enorm framgång, både försälj
ningsmässigt och radiospelningsmässigt.
Vad tror du är orsaken till att den har bli
vit en sådan enorm framgång?

IDDE SCHULTZ: Det vet jag faktiskt
inte. Det är svårt att svara på faktiskt.
Jag vet inte... men jag tycker själv att
det är en bra låt. Det kanske är den
här suggestiva rytmen, texten ... jag
vet inte. Det är otroligt svårt att veta
varför någonting blir en hit. Speciellt
när man själv har varit inblandad.

EMISSIONEN: Du har fått väldigt bra
försäljningssiffror för albumet också, och
de recensioner som jag har sett har varit
positiva. Hur mycket betyder sådant för
dig som artist?
IDDE: Det betyder jättemycket att
man får bra recensioner. Sedan är det
ju roligt att den sålt så mycket. Det
hade jag inte trott att den skulle göra,
men det känns ju skönt för självför
troendet när man får bra kritik. Och
det är roligt också.
EMISSIONEN: De flesta låtarna på din

CD har ju skrivits av Staffan Hellstrand.
Vad tycker du är det bästa med de låtar
som han skriver?

IDDE: Han har skrivit låtarna, men
jag har varit med hela tiden han skri
vit dem. De skrevs delvis under hans
turne som jag var med på och spelade
keyboard och körade. Så jag har varit
med hela tiden när han har skrivit,
och sagt "Den här vill jag göra", "Den
här vill jag inte göra".
Men jag tycker att han har bra melodi
känsla och skriver bra texter. Han har
varit väldigt lyhörd för de saker som
jag har velat göra. Men han är en otro
ligt duktig låtskrivare och jag tycker
att han gör väldigt bra låtar.
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EMISSIONEN: Du har tre låtar med
själv också, "Farväl - Adjö", "Skärsår"
och "Jag väljer mina drömmar själv".
Skriver du mycket eget material?

IDDE: Jag har inte skrivit låtar så
länge men det är någonting som jag
tänker utveckla. Jag började inte in
tressera mig för att skriva låtar förrän
för några år sedan. Så jag känner mig
väldigt i början av att skriva låtar och
ganska grön, men jag prövar mig
fram på olika sätt. Det har varit väl
digt bra också med de låtar som jag
har skrivit delar av själv att ha någon
att bolla de ideerna mot, och där fung
erade Staffan jättebra.
EMISSIONEN: Du var tidigare med i
gruppen Torpederna, som gav ut ett al
bum 1993. Vad hände sedan egentligen
med Torpederna?

IDDE: Sedan så var vi ute och spelade
och sedan var det meningen att vi
skulle göra en till skiva. I den vevan
vi skulle börja göra låtar blev vi väl
digt osams om vad vi skulle göra och
hur vi skulle gå vidare, så då var det
en hel vår där vi i princip nästan bara
bråkade och försökte reda ut saker
och ting. Sedan tog vi en paus över
sommaren och sedan när vi skulle ses
igen i augusti var alla överens om att
ingen hade lust att fortsätta, så då
lade vi ner [Torpederna]. Det var för
ra året i augusti ungefär, och då börja
de jag tänka i de banorna att det skul
le vara roligt att göra en soloskiva.
EMISSIONEN: Vad tycker du är största
skillnaden mellan att vara solo och att
vara
Torpederna?
sångerska
i

IDDE: Jag har inte varit solo så länge,
men en sak som är bra med att vara
solo är att man bestämmer vad man
vill och inte vill, att man inte behöver
kompromissa så mycket med andra,
med fyra andra personer - som det då
var i Torpederna - när man är ett
band. Samtidigt så trivs jag väldigt
bra i band som jag spelar med, Docen
terna, men det kan vara svårt att få
fem personer personer att fungera rik
tigt bra. Det är svårt att jobba i grupp,
men det är roligt. Det som är skönt nu
är att jag kan plocka in de som jag vill
jobba med i stunden.
EMISSIONEN: Utöver din solokarriär
och Torpederna så har du varit körsånger
ska åt ett flertal grupper. Vad tt;cker du är
mest givande med den typen av arbete?

Idde Schultz hade premiär på Teknis.
IDDE: Nu är jag inte körsångerska så
mycket, det är bara Docenterna som
jag körar med. Men det som har varit
bra med att köra mycket är att jag fått
mycket erfarenhet, både musikalisk
erfarenhet och erfarenhet av musik
branschen, hur saker och ting funge
rar, utan att behöva ta så mycket an
svar. Så jag har sett väldigt mycket
och lärt mig väldigt mycket under de
åren, så det har jag ju nytta av nu när
jag jobbar själv.
EMISSIONEN: Vad tycker du om dag

ens

svenska

artister

och

grupper?

IDDE: Jag tycker att det finns väldigt
mycket bra svenska artister och grup
per just nu. Det har kommit många
bra band och många bra artister. Så
det känns som att musiklivet börjar
leva upp igen. Det var ganska dött ett
tag tyckte jag, framförallt senare delen
av åttiotalet och början av nittiotalet.
Men nu har det hänt jättemycket. Det
finns mycket bra.
EMISSIONEN: Några speciella favori

ter?

IDDE: Kent är bra och Popsicle är bra.
Sedan gillar jag Olle Ljungström, fast
han är ju en gammal stjärna... Men se
dan tycker jag att de här Honey Is
Cool, har jag hört lite grann, är ganska
bra. Det är de jag kan komma på nu.
EMISSIONEN: Kan du slappna av när
du lyssnar på musik, i och med att du gör
så mycket musik själv?
IDDE: Ja, musik är ju både hobby och
lite arbete. Det är många gånger som,
jag brukar ofta lyssna på musik för att
slappna av. När man håller på med

Idde på Teknis
musik måste det framför allt vara ro
ligt, man måste.tycka att det är kul att
hålla på med musik. Har man ett allt
för spänt förhållande till musiken blir
det inte bra. Det måst� vara lustfyllt
och kännas lättsamt. Aven fast man
får anstränga sig och det är allvar och
allt sådant. Man får inte ta det för all
varligt.
EMISSIONEN: När man hör sin egen

låt på radio, hur hör man den då? Är man
stolt eller hör man bristerna?

IDDE: Det är både och. Det beror på
lite grann på vad man är på för hu
mör och vad man befinner sig i för
sinnesstämning. Någon gång kan man
tycka, "Det här låter ganska bra",
ibland kan man tycka att det låter jät
tekonstigt och man hör massor med
brister och så. Det är olika, men det är
väldigt... Första gången man hör en
låt på radio som man gjort så är det en
ganska mäktig känsla ändå, och också
lite konstigt. Någon annan har valt att
sätta på den skivan och spela den ut i
etern. Det är väldigt... märkligt.
EMISSIONEN: Vad är det för musiker
du har i ditt turneband - är det samma

som på CDn?

IDDE: Nej, det är inte samma som på
plattan. Den ende som är med på plat
tan är Fredrik Blank som spelar gitarr.
Sedan har jag Magnus Börjesson som
spelade i ett band som hette Beagle
förut, från Malmö, och sedan "Nor
pan" Eriksson på trummor och Maria
Engström- Clift på gitarr och key
board, hon spelar med Docenterna
också. Så jag har plockat ihop folk

som jag känner och tycker om, och
som jag tycker är bra.
EMISSIONEN: Vad har du för planer
efter den här turnen?

IDDE: Då ska jag först vara ledig ett
litet tag och sedan ska jag sätta igång
och göra låtar.
EMISSIONEN: Så det blir inte Staffan

Hellstrand som skriver [låtar] nästa
gång?

IDDE: Han kanske skriver någon låt.
Vi har inte snackat så mycket om det,
men jag tror inte att han kommer att
skriva så mycket som han har gjort
nu. Jag kommer förmodligen att ha en
annan producent också. Det känns
som att risken finns att om vi jobbar
ihop igen som vi har gjort på den här
skivan att man gör samma sak en
gång till, och då är det bättre att gå
vidare. Han har ju också en egen arti
stisk karriär att tänka på, han är ju
inte enbart producent. Han håller på
att planera för sin nästa skiva och så,
han är ju inte huvudsakligen produ
cent.
EMISSIONEN: Du har ju spelat här

med Docenterna bland annat. Har du nå
gra speciella minnen av det?

IDDE: Vi har gjort flera spelningar på
Teknis med Docenterna och jag har
bara positiva minnen, för vi har haft
väldigt roligt när vi spelat. Det har va
rit en del stagediving och bra drag
och svettigt.

EMISSIONEN: Är det någon skillnad
på Teknisspelningar och så att säga vanli
ga spelningar, på rockklubbar och dylikt?

IDDE: Det är lite olika, men det är
ändå oftast mer... Folk som är här på
Teknis är ju här för att ha kul, och för
att ha roligt själva. Så det tycker jag
man känner mer än när man spelar på
Gino, där är det mer spänt och folk
står och kollar in och tänker, "Jaha, är
det här något bra?". Det är mer kritisk
granskning på Gino om man jämför
med här. Men på en del rockklubbar
är det världens drag, så det är olika.
Av Teknis har jag bara positiva erfa
renheter.
EMISSIONEN: Har du varit med om

några dåliga konserter?

IDDE: Ja, massor. Det kan vara så att
man inte har förberett sig tillräckligt i
bandet till exempel, att man är för
splittrad och inte tillräckligt koncen-

Idde Schultz intervjuas av Emissionen.
trerad när man går in på scenen. Eller
också att det är en massa saker som
går fel, så att det aldrig blir något flyt,
eller att det inte kommer något folk
alls. Så är det ibland. Det är lite grann
det som är tjusningen, att man inte
riktigt vet hur någonting kommer bli.
En konsert är nu, allting händer i
nuet, allting ska göras i nuet, allting
skapas i nuet. Det är det som gör det
så intensivt, att det kräver 100 procent
närvaro om det ska fungera. Och of
tast beror det nog på bandet och en
själv om man inte lyckas få flyt i en
konsert och inte lyckas lyfta det hela.
Så man kan aldrig skylla på publiken,
utan det är bandets uppgift att göra
en bra spelning och peppa publiken.
EMISSIONEN: Vilket är ditt bästa tur
neminne under din karriär?

IDDE: De flesta spelningarna på
Hultsfred har varit väldigt roliga,
men det finns jättemånga bra
spelningar så det är ingenting som är
exceptionellt. Storsjöyran i somras var
jättekul och när vi var på Mejeriet
med Docenterna i höstas var det en
otroligt bra spelning, även KB i Mal
mö var en mycket bra spelning.
EMISSIONEN: Då får vi hoppas att
spelningen ikväll blir lika bra...
IDDE: Ja, det hoppas vi!
EMISSIONEN: . . . och tack för interv1un!

Intervju: Stefan & Mattis
Foto: Mattis
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Tack!

ProgramRådet tar tillfället i akt att
tacka alla som förgyllt våra kalas
med sin närvaro under hösten och
vi ser redan fram emot att träffa Er
igen i vår.
Tänkvärt:
Hur gärna vi än vill, så kan vi inte
göra en bra fest. Vi kan bara ge Er
förutsättningarna för en bra fest.
Sedan är det Ni, kära sektions
medlemmar, som gör festen.
ProgramRådet önskar Er alla en
God Jul. Må tomten stå Er bi.

Nu ere klart!
Nu är allt frid och fröjd som det all
tid bör vara efter en tentaperiod.
Lika klart som man nu ser ljuset ge
nom buskarna, skönjer vi de ljusaste
partystunder och hippa tillställnin
gar som 85-års jubileet.
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Gurka-staden har blivit en sevärdhet
större, i form av ny sektionslokal.
Portarna slogs upp för ett par veckor
sen, och har inte varit stängda sedan
dess. Kan tyckas snålt tilltagen, men
på 3x3m ryms det iallafall två barer,
två kylskåp och minst ett dansgolv
för lOst. Men vad mer behövs för att
ha partystämningen på topp.
Mycket kommer och mycket går
men ett är säkert att Gurka-partyt
består. Så håll ögonen öppna för i
slutet på april smäller det.
Come on Jolly jumper!

Ordf. ViVet, Martin Samuelsson
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