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M-Ords redaktion begav sig till materialfysikläraren Uta Klements
hem för en intervju. Efter att ha varit vilse en bra stund i Partille
lyckas vi så småningom hitta fram. “U.Klement” står det på dörren
till ett av husen i radhuslängan. Stelfrusna stapplar vi in i
tamburen, nyfikna på att utforska vem denna föreläsare egentligen
är. En typisk tysk medelsvensson eller en galen materialprofessor?
Vi slår oss ned vid köksbordet och blir
bjudna på te och kakor. Precis vad vi
behövde efter vår oplanerade
vinterpromenad. Vi frågar lite om
undervisningen i materialfysik och Uta
börjar genast berätta en massa.
-Jag gillar verkligen att undervisa. Det
som är motiverande är
när man märker att
eleverna förstår, kan se
sambanden och dra
egna slutsatser. När de
tänker själva helt
enkelt. Det märks väl på tentorna när
eleverna uttrycker saker med egna ord och
inte bara rabblar det jag har sagt på

föreläsningarna. Ibland när man rättar
tentorna kan jag tänka “Oh god, de har
inte alls förstått!”, men ibland får man
jättebra svar och det är kul.
Hon säger att en del elever är snälla och
intresserade, andra inte. Det märks också
att teknologerna tänker mer i högre

kurser.
Uta tycker det är en blandad
kunskapsnivå på eleverna. En
del är verkligen duktiga och
seriösa, medan det alltid finns
de som verkligen inte har tagit

till sig de som hon försökt lära ut.
-Det blir ganska opersonligt  på
föreläsningarna när det är 150 personer.
Men jag kommer ofta ihåg de flesta av

Intervju med Uta Klement

”Ibland när man rättar 
tentor kan jag tänka 
’Oh god, de har ju inte 
alls förstått’” 
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personerna, en del sitter till exempel alltid
på samma plats. En föreläsare ser mer än
man kanske tror när man står där nere,
man har bra uppsikt över åhörarna. Jag
tycker inte om när folk pratar på
föreläsningarna, det är jobbigt att höja
rösten om man ska
prata i två timmar.
När folk sover stör
det mig dock inte
så mycket, bara de
inte snarkar. Däremot förstår jag inte
varför eleverna är där om de ändå ska
sova. Men man kan ju faktiskt lyssna även
om man sluter ögonen.
Vi skruvar lite generat på oss där vi sitter
runt köksbordet. Nog har det väl hänt att
man slumrat till ett antal gånger,
fasdiagram var ju inte alltid
jättespännande klockan åtta på
morgonen. Men vi säger inget om det till
Uta, utan hoppas bara att hon inte kände
igen just oss…

Uta babblar på flytande svenska även om
man givetvis kan höra den tyschka
accenten. Varför föreläser du inte på
svenska? Uta skrattar åt frågan:
–Nej jag är inte så bekväm med svenskan
att jag kan föreläsa på svenska. I
undervisning måste språket vara exakt. Vi
pratar mest engelska på institutionen så
jag får inte så jättemycket träning.
Däremot kunde jag inte ett ord svenska
när jag kom hit, så en del har jag nog lärt
mig.
 –Men jag lovar att inte ge några
föreläsningar på tyska, ni behöver inte
vara oroliga! tillägger hon skrattande.

Det blir en trevlig konversation med Uta.
Vi bjuds på mer te och småkakor. Våra
farhågor om någon galen tyska har inte
alls besannats. Men det måste väl ändå
vara en del skillnader på att arbeta i
Tyskland och Sverige?
-Jo, det är faktiskt större skillnader än jag
först trodde när jag skulle flytta hit. Ni
svenskar tror att vi i tyskland är mycket
mer formella, men jag anser att det är

tvärtom. Visserligen så “duar” man
varandra här men ändå syns här en
tydligare hierarki.
Uta poängterar flera gånger skillnader i
attityden som eleverna har mot läraren. I
Tyskland är förhållandet mellan föreläsare

och elev mer strikt och
föreläsaren har mer
respekt, och det skulle
det aldrig hända att
eleverna kommer upp till

institutionen och pratar med föreläsaren
oanmält.
-Det är både bra och dåligt. Det är kul när
elever kommer till mig och har frågor och
verkligen vill lära sig. Då förklara jag
gärna. Det är roligt med en nära kontakt.
Däremot händer det ofta att elever
kommer till mig i Lv 1 och kräver att få

gamla tentor med lösningar. Sådant känns
helt fel och är tråkigt att lägga ner tid på.
Ibland kan jag sitta en hel förmiddag och
besvara mail med frågor om om när tentan
är. Det enda jag kan svara är: “Det finns
information på studieportalen”. Det känns
helt onödigt. Jag sitter hellre i timmar och
förklarar en “riktig” fråga för en elev tills
han/hon verkligen har förstått, då är det
bara roligt att hjälpa till. Det kan dock
vara tråkigt att ibland inte ha tid att hjälpa
till om det är intresserade elever.

 ”Jag förstår mig inte på elever 
som går på föreläsningar bara 
för att sova” 
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 Uta tycker det borde vara lite striktare på
universitetet i Sverige. Det är så många
som bara går upp på tentorna och chansar,
framför allt på omtentan i augusti. Den
kunde man nästan skippa helt och hållet,
det tar ändå lång tid att förbereda och
sedan rätta en
tenta. I Tyskland
är det ofta så att
missar man en
tenta två gånger så är det slut sen. Man
blir utkastad från utbildningen. Då
pluggar man mycket hårdare inför tentan.
-Jag kan inte ge extrapoäng på tentan för
att eleven ska klara kursen. Det finns en
lägsta kunskapsnivå som man måste ha, så
jag tvingas vara hård ibland. Kan man inte
kursen så kan jag inte godkänna.

Här avbryts intervjun ett par minuter då
en grannes barn kommer och tar upp
beställningar till frallor som ska levereras
på lördagsmorgon. När vi åter är samlade
vid köksbordet fortsätter vi fråga om
jobbet. Som elev ser man ju ofta
föreläsaren som endast en examinator,
men Uta berättar en del om resten av
jobbet. En massa forskning som vi inte
förstår så mycket av, förutom att hon
verkligen har ett brinnande intresse för
materialfysik.
-Materialämnet är väldigt intressant, vi är
ju omgivna av material och egenskaperna
hos allt beror på hur materialet ser ut. Så
det är ett viktigt kunskapsområde. Jag är
speciellt intresserad av mikroskopi, det är
fint att titta på,
nästan som konst.

En tråkig del av
jobbet tycker Uta är att sitta och skriva
ansökningar för att få in pengar till
institutionen.
–Framför allt eftersom man inte vet om
man får pengar eller inte, får man inga
pengar känns arbetet man lagt ner
bortkastat. Och nu är det även mycket tid

som går till t.ex. omorganisationen. Jag
skulle hellre koncentrera mig på
forskningen och undervisningen. Det kan
också vara svårt att få pengarna att räcka
till en kurs, tex om man har stora labbar
med många handledare. Det funkar dock

inte att godkänna fler elever för
att få pengar, vi måste ju hålla en
viss kunskapsnivå.

För en student på Chalmers händer det att
Tyskland kommer på tal i fråga om billig

alkohol. Vi frågar Uta om saken
och hon säger att hon själv kan
köpa med sig en flaska vin om hon
är där, eftersom det är så dyrt i

Sverige.
-Mina vänner som hälsar på brukar ta med
sig någon flaska, men ibland får jag säga
“vad tror ni om mig, jag är faktiskt ingen
alkoholist”. De bara kommer med flaska
efter flaska.
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man skippa helt och hållet” 



Systembologet är helt konstigt för Uta.
-Speciellt innan det fanns självbetjäning,
det kändes jättekonstigt att stå i affären
och bläddra i en katalog och sedan
beställa av en expedit.

Uta berättar att hon jobbar väldigt mycket
och har därför inte jättemycket fritid.
-Jag tycker om kusten och gillar att cykla.
Jag tycker även mycket om att
fotografera.
Hon säger att hon inte har rest runt så
mycket i Sverige, att antagligen har
hennes tyska vänner som varit här på
besök sett mer än henne.

Det börjar bli sent och vi måste ta oss till
bussen för att inte bli fast i Partille över
natten. Innan vi går strövar vi runt lite i
lägenheten och Uta berättar lite om några
foton och sina två kaktusar hon har
utplacerade i lägenheten. Till slut
knallar vi ut i vintermörkret igen,
glada över att den galna
materialprofessorn visade sig
vara en helt genomtrevlig
person!

              Uta Klement i punktform:

• Född i Kassel mellan Frankfurt och
Hannover , Tyskland.

• Examen i fysik i Götingen, Tyskland.
• Har jobbat två år i Canada på

University of Toronto där hon
forskade om  nanomaterial.

• Bor i Partille sedan fem
år tillbaka.

• Professor i materialvetenskap
 med inriktning på textur och
nanomaterial.
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Kuggligan

1. Energiteknik M2, Erik
Ahlgren (66% U)
Som grund till framgången ses orsaker
som tex tentafrågor som inte berörts
under kursens gång. Bra jobbat Erik!
Ödmjuk som han är var hans
kommentar på kursutvärderingen
”Äsch, 66 % är väl inte så farligt”,
varpå Johan Bankel (kansli M)
berömmande replikerade “Joo Erik, det
är jättemycket!”. Det bör anmärkas att
Erik tillslut släppte igenom fler efter
diverse sänkningar av gränser.

Bonuspris:
Reglerteknik M3, Årets fuskföreläsning
Till alla teknologers besvikelse beslöt Chalmers förra året att förbjuda fuskföreläsningen
första dagen på nollningen. M-Ord kan glädjande konstatera att Knut Åkesson fyllt en hel
kurs med påhittat föreläsningsinnehåll. Reglerteknik M3 innehåller endast en massa mumbo
jumbo som elever luras tro verkligen betydde något, en del hävdar till och med att mumbo
jumbot har anknytning till verkligheten. Vi beundrar Knuts oerhörda förmåga att hålla
masken och tillslut godkänna de 70% som på tentan lyckades ljuga lika bra som Knut.

3. Programmeringsteknik M1
(41% U)
Trots sitt konstant breda leende och
lena förklarande stämma, tycks inte
föreläsarens ord fastna hos elverna.
Boken “Java med Swing” är, och
kommer alltid vara, en klockren
godnattsaga. En plats på pallen är
given!

2. Inledande matematik M1
Carl-Henrik Fant (55% U)
Väldigt djärvt av  Fant att gå ut så
hårt i en helt ny kurs. Men Carl-
Henrik är ju rutinerad i gemet och
har kuggat folk i alla årskurser sen
urminnes tider. Så här vass har vi
dock inte sett honom på flera år.

För eventuellt nytillkomna läsare kan vi passa på att berätta
reglerna i denna prestigefulla tävling: Kugga så många som möjligt,
de tre första platserna presenteras. Vissa föreläsare tar detta på
större allvar än andra.
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Zmart

Maskinarna gavs en dag i november en
möjlighet att ta sig en pratstund med ett
tiotal företag som besökte ZMART. I
studiehallen fanns tillfälle att få informa-
tion om företagen, ragga sommarpraktik
och exjobb eller bara chatta lite smått med
representanter från företag som intresserar
(i alla fall vissa) studenter på M, Td och Z.

Kvällen avslutades med en fin
middag för arrangörer, företag
och företagsvärdar. En
tillställning där representanterna
blev om än mer lättpratade.
Kvällens höjdpunkt var när Z:s
vicedekanus gick lös på pianot
och bjöd på en högklassig
version av “My way”.

9



Det är många som vet att den finns, men det är få som förstår hur
bra den egentligen är. För att hypa upp intresset kring
maskinsektionens legendariska minibuss, lade M-Ord
skolböckerna åt sidan och tog sig nöjet att testa Bruno en kylig
oktobersöndag.

Undersökningens karaktär präglades av den enkla (Läs: dåliga) mätutrustningen som
redaktionen försett sig med. Ett en meters måttband från Ikea och en analog klocka fanns
till förfogande, så klassiska tester baserade på empiriska mätningar får någon annan
tidning förse er med. Vem bryr sig egentligen om bromssträckor och 0-100? M-Ord
satsar på känslan!

Styling
Feta fälgar, krom och kjolkitt är till för
bilar med dåligt självförtroende. Bruno,
med sina harmoniska linjer, behöver
inget sådant för att framhäva sin
personlighet. Funkis är A och O inom
minibussar och på den fronten ligger
Bruno långt fram. Ett extra plus med
designen är att man kan parkera på ICA
Maxis familjeparkering utan att någon
ens höjer på ögonbrynen.

Utrymme
Inte ens trafikmagasinets gamla veteran,
Christer Glenning, kan klaga på Brunos
benutrymme. De två nerfällbara
sätesraderna innebär även att det redan
stora bagageutrymmet kan bli enormt. Vill
man frakta ölbackar är det maxlasten, och
inte utrymmet, som lägger ribban. Att
lasta en pall i Bruno känns som att fisa i
rymden.

Komfort
Trots de dubbade vinterdäcken har CD-spelaren inga problem att överrösta vägbruset.
Fjädringen är följsam och sätena ger en knappt märkbar träsmak där bak, även om längre
resor mot exempelvis Linköping tär en del på kroppen.

M-Ord testar: Bruno
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Totalbetyg: Fem nordlibanesiska dvärgtapirer

Körglädje
Det är kanske fel att kalla denna Toyota för pigg och alert, men bottendraget är ändå
hyfsat för att vara en minibuss. Många stirrar sig blinda på fart och acceleration, men det
är inte det enda som bidrar till exceptionella körupplevelser. Brunos gåva till chauffören
är en känsla att navigera ett slagskepp. Den långa hjulbasen och tilltagna svängradien
gör dock att Bruno inte uppmuntrar till finlir. Diverse plåtskador i det förflutna intygar
att fickparkering är en dum idé. “Den riktiga känslan saknas” är ord som yttras av flera
Bruno-repare.

Modell: Toyota Hiace Traveller av 1999 års modell
med ca 17.300 mil på mätaren
Motorn: 2,7 liter, fyra cylindrar och 144 hk.
Växellåda: Manuell och femstegad.
Maxlast: 670 kg.
Tjänstevikt: 1880 kg.
Längd: 520 cm.
Bredd: 180 cm.
Tank: Rymmer 60 liter.
Ekonomi: 3 kr/km plus 50 kr/dygn (förutom det första dygnet) inkl. bensin.

Bruno är bakhjulsdriven och deluxutrustad med dubbla
airbags, nackstöd på samtliga platser och ABS-bromsar.
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Sent i oktober. Skulle kunna
vara en normal tråkig
hösthelg i göteborg. Men
plötsligt anländer en busslast
linköpingsbor. En stort gäng
KTH:are släntrar av ett tåg på
centralen. Nyblivna
chalmerister kliver upp på
Winden iklädda skidoveraller.
Eller lucialinnen. Eller
hiphopar-kläder.
Studieteknologer från I-
sektionen svidar om till
overall. Dessutom, vart man
än går, syns en stor brun
okontrollerbar massa som
kallar sig MAK-B. Det är en

normal oktoberhelg på Chalmers. M.A.K. bjuder in till de Galliska spelen,
en studentfest för chalmerister och folk från andra tekniska högskolor.
Och allt är galet. Helt galet.

Efter en hel helgs bravader tar sig alla hemåt, nöjda och glada. Vissa får problem med att
förklara rivsår på kroppen (“jag fightades med en fisk” funkar inte) och varför
underkläderna luktar fisk (“då kändes det helt rätt att dra en ål genom behån”). Totalt
kom många besökande på årets upplaga av de Galliska spelen. Vi tappade räkningen.

Galliska spelen

I Chalmers sportstuga avnjuts  det galliska spåret,
en liten slinga där lagen deltar i lekar man inte
trodde fanns. Äckelsträck, fishfighting, romersk
brottning mm.  I sportstugan har ingen tråkigt.
Någon badar med kläderna på (misslyckad
kanottur), någon eldar upp ett badkar och någon får
en snärt av en pigghaj. Deltagarna bjuds på glögg,
trolldryck och hamburgare. Bastun ångar varm och
vid kvällens sittning är stämningen god, men
möjligen en aning högjlud.
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Spe-spe-spex!! Det är i år andra året som det ena av de två
chalmersspexen, Veraspexet, sätter upp en föreställning. I år ges
“Phileas Fogg, eller jorden runt på 79 dagar”, en berättelse om fem
figurers resa från London till London, via bananer och japaner.
Detta blir en fartfylld färd full av rivalitet och vänskap, hopp och
förtvivlan, svartsjuka och kärlek, och sprit.

Veraspexet

Utan några egentliga förväntningar eller förhoppningar såg delar av M-Ordredaktinen en
lördagsföreställning och fick en rak käftsmäll av en välspelad teater och klockren sång-
och-musikföreställning. Humorn står givetvis i centrum, och under kvällen slinker det ur
publiken ett antal ho-ho-ho (efter ordvitsar), ett par mua-ha-ha (roliga och oväntade
scener) och övriga välbehagsjud
(lite hela tiden). Veraspexet är
ingen dålig kopia av Bob, utan
känns välrepat och gediget och
innehåller (som t.ex. elgitarr i
orkestern) ett antal detaljer som
skiljer de två spexen åt.

Visserligen är spexet (som sig bör)
insmetat med klitcheliklatchigt
spexelispex, och ett stort gäng
superglada spexare vars öron är det
enda som hindrar deras leenden att
gå ett varv runt huvudet. Men allt
är utmärkt bra, och man själv blir
lite extra käck en spexkväll. Det enda
som underbetyg som kan ges är i så fall
västarna. Snälla. Inte rosa.
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Bakgrund
Stora förändringar som rör maskinteknologerna är på gång att inträffa . De lokaler som
nu används på tredje våningen och Winden i gamla maskinhuset skall utrymmas och
byggas om till lokaler för MoFIT. Detta sker som en följd av en pengabesparing när
Matematikinstutitionen flyttar från Matematiskt centrum och in i MoFIT:s lokaler, därav
MoFIT:s flytt till maskinhuset. Dessa beslut togs för två år sedan och då började
funderingar på vart maskins föreningar och festlokal skulle förflyttas.

Projekt Kuben
Projekt kuben startades -02 av ett gäng teknologer som började utreda vart det var
möjligt att flytta samt hur lokalerna skulle utformas. Man tittade även på en eventuell
omorganisation på teknologsektionen då dagens utformning av lokaler inte är optimal,
och försökte utforma ett förslag som gynnar både föreningsaktiva och övriga teknologer
och uppmuntrar till bättre gemenskap mellan dessa. Ett stort antal studenter deltog i
projektet, där enkätundersökningar och dialoger med alla parter skulle resultera i snygga
och bra lunchlokaler, föreningsrum och festlokal.

Projekt kuben samarbetade med Akademiska hus och Chalmersfastigheter för att hitta
nya lokaler till föreningarna och lunchutrymmen. Förslaget som kom på tal var två
kubiska lokaler i nya maskinhuset  bakom studiehallen. Dessa hade  tidigare varit
labbhallar och skulle kunna byggas om till önskat ändamål. I ett och ett halvt år arbetade
projektgruppen med att ta fram ett förslag på de nya lokalernas utformning och tillslut
togs ett koncept fram som ritades av en arkitekt. Efter sommaren -04 var det tänkt att
förslaget skulle diskuteras och förhoppningsvis röstas igenom på höstens första
sektionsmöte.

Problem
Efter sommaren var det dock stiltje, ingen av de ansvariga verkade veta något och alla
väntade på att någon högre upp i kedjan skull göra något. Något gick alltså väldigt fel.
Ingen visste definitivt vad som hände och många rykten florerade på maskinsektionen.
Spekulationer gick om att föreningarna skulle flytta ned i lokaler under hörsalarna, flytt
till väg och vatten osv. Problemet visade sig vara att det nu inte fanns tillräckligt med
pengar för att bygga de lokaler som projekt Kuben tagit fram. Det som var för dyrt var
tydligen ventilationen i lokalerna, något som man tycker skulle kunnat förutspås för en
lång tid sedan.

Vad händer?
Så vad händer egentligen med våra lokaler? Det enda man vet säkert för tillfället är att
en flytt kommer att ske i vår. MoFIT flyttar till maskinhuset och vi måste således
härifrån. Vart vi flyttar är däremot oklart. Chalmersfastigheter har sökt efter lokaler som
skulle kunna passa och har i dagarna gett ett förslag till M-Styret: Vaktmästeriet
inklusive två klassrum på första våningen i maskinhuset och ytterligare rum i källaren.
Förslaget beskrivs med ritningar på nästa sida. Det är dock inte klart om detta förslag
blir permanent eller bara provisoriskt. Förslaget i sin slutgiltiga form kommer hur som
helst hamras igenom innom kort.

Flytten
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Det senaste budet!

Föreningarna får troligen finna
sig i att dela rum med någon annan
förening. De rummen som är
tilltänkta (märkta F på ritningarna)
är dels nuvarande husseervice- och
kopieringslokalerna bredvid
Bulten, och dels XPs gamla
träverkstad , MT7 och MT8  nere i
källaren. För att lättare kunna
lokalisera sig på ritningarna är
även trapphuset utmärkt med T
och hissen märkt med H.

Bulten F F
F F
F F

Källarkorridåren

F

F

FF

MA MB MC

Lunch- och eventuellt festlokal kommer troligtvis placeras i nuvarande
ML9 och ML10.

HT

H

T
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Du kanske känner att du glömt det mesta av de kurser du läst.
M-Ord visar här ett axplock av viktigt kunnande, testa dig själv och
se hur mycket du kommer ihåg!

1. Tärning
2. Legobit
3. BCC
4. Övrigt alternativ

Chalmersrepetition
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Båtkommitéen informerar: Du kanske aldrig hört talas om oss? I
Lp4 fixas en traditionell båtresa med alltid lika bejublade
aktiviteter! Håll ögonen öppna! /Båtkommitéen

1. Pingvin i sikte
2. Magnettjosan
3. Dubbelintegral
4. Övrigt alternativ

1. Plektrum
2. Tomteluva
3. Skäregg
4. Övrigt alternativ

1. Vägskylt
2. Dubbelsidig maskara
3. Dajm
4. Övrigt alternativ

1. Överkluddning
2. Spole
3. Xi
4. Övrigt alternativ



17

Vår framtid?

Källa till porrinformation: Motion till riksdagen
1997/98:K342  av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Debatten om den svenska industrins vara eller icke vara är ett hett
diskussionsämne för tillfället. För att kunna konkurrera på en
övermättad marknad tvingas den svenska tillverkande industrin
flytta sin produktion till låglöneländer. En annan debatt som varit
aktuell sedan 60-talet är porrens intrång i det svenska folkhemmet.
Vi har alltså två flugor och visst känns det lockande att fånga dem i
en smäll.

Vi svenskar blir gång efter annan rosade för vår breda utbildningsnivå. Man känner sig
ofta lite stolt, men sanningen är att det alltid går att bli bättre. Det handlar om att kunna
utnyttja tiden maximalt och försöka undvika ej produktiva aktiviteter. Utvecklingen går
mot mer och mer komplexa produkter och produktionssystemen kräver en allt
kompetentare personal. Om vi i Sverige kan bli ännu smartare, kommer världens alla
industrier flytta hit till oss. M-Ord kan presentera två alternativ för att öka den svenska
arbetskraftens attraktion.

Världens smartaste arbetskraft
Informationen har iof några år på nacken och mörkertalen är stora, men visste ni att:
-Var tionde film i Sverige är en porrfilm.
-Mellan var tredje och var fjärde uthyrd videofilm är en porrfilm.
-Porrtidningar säljs i ca 500 000 exemplar i veckan.
Om hela Sverige kan enas om att byta ut alla gamla porrblaskor och sunkiga p-rullar till
facklitteratur och undervisningsmaterial, kommer den svenska IQ:n öka lavinartat. Tänk
bara vad smart du hade blivit om var fjärde film du hyrde var en dokumentär om
bränsleceller. Alla företag kommer skrika efter vår smarta arbetskraft.

Världens mest lössläppta arbetskraft
Faktum är att könshandel och porrindustri beräknas vara världens fjärde största industri
efter vapen- narkotika och läkemedelshandel. Om kampen om de klassiska
industrijobben är förlorad kanske man bör satsa på en bransch med en stark ekonomisk
framtidstro. Tydligen så lägger vi väldigt mycket energi på att lära oss om porr, så varför
inte utnyttja vår kunskap till något produktivt med den. Genom att öka porrens status
bland arbetarna, kommer fler och fler våga utnyttja sina kunskaper. De stora
produktionsbolagen kommer att flytta till Sverige och i stället för att dagens arbetslösa
sitter hemma och runkar framför sin video, kan de tillföra samhället något genom att
spela in det.

VS.



“Jag minns när man satt där första gången med musen i handen och försökte få till det.”
Åke Wikström, Dataintro, blir personlig och blandar in lite blommor och bin i
undervisningen.

“Den här maskinen är tänkt för människor som inte vill gå, och det är ju en ganska stor
marknad i USA.”
Knut Åkesson, Reglerteknik. Vad ska man säga... det är nog mer tragiskt än roligt.

“Jag håller egentligen inte på med reglerteknik.”
150 elever känner sig lurade av Knut Åkesson.

“Men det är bara M som ska ha dem. Nu är jag inte hundra på det. Jo förresten, det är
jag.”
Hjalmar Rosengren, Envariabel, debatterar med sig själv.

“Se inte matematiken som en receptsamling. På gymnasiet går matematiken mycket ut på
att lära sig metoder, och det gör det ju i den här kursen också.”
Hjalmar igen. Killen vet hur man hanterar en punch-line...

“Det är inte meningen att ni ska lära er något på föreläsningarna.”
Hjalmar ger ännu ett argument till att ligga kvar i sängen på morgonen.

“Det stämmer inte det där jag säger.”
Hjalmar. Ännu ett argument...

“Roten ur x är dum.”
Hjalmar. Mobbing kan förekomma på flera nivåer. Det finns den klassiska barn-
mobbingen, den hårda vuxen-mobbingen och den tuffa matte-mobbingen

“Känns det svårt att läsa boken är det ett tecken på att ni lär er något.”
Hjalmar. Dra den om rödluvan också...

“Om inte Lars kan komma hit och föreläsa funderar jag på att gå hit själv och ge något
slags Lars-perspektiv.”
Jan Lindér, Arbetsorganisation, leker rollspel.

“Då finns risken att det blir vad Wilde skulle kalla crowded.”
Jan igen. Man kan säga att det här är vad Wild skulle kalla funny...

“Inte nog med att du kommer försent, du ska ha konferens också.”
Jan är hänsynslös. Det där med att stöka och böka under föreläsningen är inte alltid lika
uppskattat.

“Först tog de våra pengar, sen stal de våra lokaler.”
Jan. Först tar du vår fritid, sen sabbar du våra betyg.

“Kvinnor och män är kanske helt olika.”
Linder hade nog hög frånvaro i biologi..

Citat
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“En tiondel är nästan oändligt litet.”
Peter Möller, Hållfasthetslära. Logiskt! Av 10 köttbullar blir man mätt, men av 1
köttbulle  får man bara dålig andedräkt.

“Och då måste man fråga sig var i all värden x tog vägen? Och svaret är att x försvann!”
Matematisk statistik. Hockus, pockus, filijockus.

“Och vad är spänningens fasvridning? Ja det står inte i Metro i alla fall!”
Aleksander Bartnicki, Elektroteknik, blir ironisk när studenterna läser tidningen istället för
att lyssna.

“It´s better to have sour neck for half a year, than to die.”
Johan Davidsson, Crash safety. Hellre glad och snygg, än ledsen och ful…

“Please take your seats and go back to sleep.”
Johan Davidsson. Hyfsad självinsikt, killen har höga förhoppningar om sina egna
föreläsningar..?

“This is a human spine. It was in good condition until the professor’s dog found it.”
Johan Davidsson. En bild hade nog varit att föredra, men ett citat säger en hel del om
vad det handlar om..

“You can’t do the paperwork before they die.” (ang. Att det tar ungefär två dagar innan
lik kan användas i krockprov)
Johan Davidsson. Efter ett par år i branschen tappar blir man lite avtrubbad. En död
människa är inget annat än schysst arbetsmaterial.

“You are most likely to die if you are old.”
Lotta Jacobsson, Volvo Cars Safety Centre. Dör inte alla..?

“Alla pratar svenska här va?”
Peter Folkow, Grundläggande strukturdynamik. Har du hört den förut..?

.Är du uppmärksam på föreläsningarna..?
Joddla, vråla eller stagediva dina citat till redax.
Kolla vår hemsida också...

www.mtek.chalmers.se/~ mord

Notis: Tryckfelsnisse var framme förra numret. I reportaget om M-Sex
står det Klas “Pajasen” Oscarsson. Det var fel.
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Julrim
När datorn sig hängt
Och hjälpen har stängt
När pappret är slut
Och en inlämning är på lut
Behöver man inte en cykel
Utan en…

Här är bilen som alla vill ha
Här är bilen som kurvor kan ta
Stor, men dock ej ingen Cheva
Bara bil med en jättestor reva

Om tiden är knapp
För du har varit för slapp
Om du sliter ditt hår
För att kursen är svår
Du vill sitta och käka knäck
Och inte plugga nån jävla Mek.
Om du varit snäll och ätit din spenat
Fixar M-Ordtomten ett schysst resultat

Då lägenheten är full av navelludd
Här få du Fants…

Bush, Bin Laden och killen i Korea
Kan alla te sig lite snea
Så ta bort varje ondskefull bas
Samt vapen, bomber och godtycklig gas
Önska dig detta som varje skönhetsdrottning
Tänk om krig avgjordes i lottning

...helpdesknyckel

Bruno

...tavelsudd

Godkänd
tenta

Fred på jorden
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Djupa tankar

Ju oftare jag tänker på Chalmers, desto mer lär jag mig att

uppskatta mitt val högskola. Jag har oerhört svårt att förstå hur någon skulle kunna

tycka illa om den här skolan. Chalmers har alltid varit, och kommer alltid vara,

en källa till inspiration, och jag hoppas att mitt lärosäte inte är

ett ställe fullt av ångest. Det är sant att jag en gång sa att jag

aldrig kommer trivas på skolan, men det var innan jag insåg att jag

beundrar föreläsarna och uppskattar utbildningssättet här. Det påståendet var

sagt av stolthet och fördommar. Faktum är att påståendet inte var något annat än

en stor lögn, och jag vet inte varför jag sa så. Om jag någonsin skulle

med stolthet, glädje och respekt

diskutera skolan med någon som funderar på att läsa här, vet jag med säkerhet att de lätt

skulle bli övertalade. Jag tror inte att jag någonsin

skulle kunna misstro de fina ord som finns om den tekniska högskolan i Göteborg.

Läs nu endast raderna med fet stil och upplev
skillnaden!!

Med en varm kopp kinesiskt örtte och rummet fullt med
aromatiska värmeljus, satte sig redaktionen och

knåpade på lite fria tankar om den plats på jorden där
vi ägnat några av våra bästa år. Läs och njut.
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Vågrät

Lodrät
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TILL SIST: Hur går aspningen, Keanu?
-Jorå, känns rätt bra. En del säger att jag gjorde bort mig som

“runkmannen” på sista sidan i förra numret. Men jag tycker ändå man
måste bjuda på sig själv om man ska komma med. Sen var jag ju ganska

full oxå. Men i och för sig, runkman och runkman. Ibland får man ju
göra det själv, jag har limmat som fan på Matrix-Trinity men hon

vägrar släppa till.

Sista sidan
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