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framsidebild:  “yeehaa” av Björn Pålsson

Tjohoo! Sommaren är här och man kan
springa ut och bada och sola och vara glad
och …och  jobba. Fasen, jag visste det var
något jag glömt. Men men, sommaren blir i
varje fall något annat. Vattnet som faller
från skyn är oftast någorlunda varmt och
potatisen färsk. Hmm, det där blev lite väl
cyniskt. Låt oss nöja med att sommaren blir
nåt annat. Förutom årstidens alla attribut så
finns det en del vi kan styra över. Gör det,
och se till att du får en bra sommar.

Som du antagligen redan sett så testar vi en
ny framsidelayout. Anslaget är lite mer
kraftfullt, lite mer modernt och…något
annat. Annat blir det också på redaktionen
nästa år. M-ords ansvarsposter ser äntligen
ut att ha fått sina efterträdare och det känns
väldigt bra att det finns ett intresse för att
driva m-ord vidare. Hela den sittande
redaktionen önskar dem varmt välkomna.
En del av oss kommer att vara med på ett
hörn även nästa år.

Det redaktionella innehållet i detta nummer
är som vanligt av varierande slag, men vi
har också något annat, något som skiljer sig
totalt mot vad vi brukar ha med. “Bilder” av
Daniel Andersson ligger längst bak i
tidningen. Hoppas nu att du finner detta
nummer läsvärt och lycka till med din
sommar.

m-ord
mord@mtek.chalmers.se
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 96 Göteborg
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[hemma hos Jan Södersten]

När vi ringer på hemma hos Jan får vi
distinkta hundskall till svar. De
förmodade bestarna visade sig dock snart
vara två snälla whippets som hälsade
nyfiket. Jan välkomnar och visar oss in.
Medan hundarna får sin middag kan vi
beundra alla mattor som pryder Jans
lägenhet på både väggar och golv. Mattor
är ett av Jans intressen och han samlar på
dem helt enkelt därför att han tycker att
de är fina. Varje matta har sin historia och
Jan har bla en matta från 1700 talet, en

matta som har ägts av Isac Stern, ett
sängöverkast från Irak och flera
bönemattor från mellanöstern med en
“pil” (se bild) att rikta mot Mecka.
Bönemattorna har tydliga slitmärken från
fötter och knän, Jan säger dock att han
inte har använt dem själv i
religionsutövande syfte.

Jan sätter sig och vi undrar över hans
bakgrund. Han säger att han är född i
Stockholm men uppvuxen i Borås. Efter
gymnasiet blev det lumpen med en
stabstjänst inom kryptering. Därefter
sökte han sig till GU och läste matte och
teoretisk fysik innan han riktade in sig
mot numerisk analys och tog en fil kand.
Jan säger att han egentligen inte var
särskilt intresserad av matte utan att det
var datorerna, som på den tiden endast
användes till beräkningar, som var det
intressanta. Jan har varit på Chalmers
sedan 1965. På den tiden var numerisk
analys ett ganska litet område och Jan
kom att vara med och bygga upp
institutionen. Han var bla studierektor
under delar av 60- och 70- talen.
Numerisk analys kom senare att hamna
under matematiska vetenskaper där den är
kvar än idag medan datadelen blev
datavetenskap.

På frågan vad som hållit honom kvar i
högskolevärlden svarar Jan att det främst
beror på att han tycker det är roligt att

Tre av m-ords reportrar gav sig hem till Jan
Södersten för att få reda på mer om Jan, hans

intressen och var han egentligen har fått “sork” ifrån.
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undervisa. Han säger att chalmerister är
ett ganska lättsamt släkte som är lätta att
ha att göra med och han säger också att
chalmersstudenter generellt sett är bättre i
sina studier än GU- studenter. Jan berättar
vidare att det är ganska stor skillnad att
undervisa på de olika sektionerna och att
man får tänka på hur man framställer
saker och ting. En skämtsam ton går inte
hem överallt säger han. Jan tycker att M
är en trevlig sektion att ha att göra med
men att Kemi är favoriten. Han förklarar
det med att K- studenterna är mycket lätta
att samarbeta med och att där råder en
mer avslappnad atmosfär, vilket han tror
beror på större andel kvinnliga studenter.
Han tycker också att de mindre
programmen har en fördel då det är lättare
att få en bra lärarelevkontakt med färre
elever på kurserna. Jan berättar att man på
kemi har en gemensam lunch för nollorna
och de lärare nollorna kommer att ha
under sitt första år på Chalmers, för att
skapa en bättre kontakt.

Jan förklarar sitt användande av
okonventionella uttryck i undervisningen
med att saker är lättare att komma ihåg
om de lättas upp litet, att någonting som
döps till Laban är lättare att komma ihåg
än x. Att busken är roligare än
verkligheten och att begreppet sork
antagligen kommer från författarinnan
Tove Jansson och var då ett substitut för
en svordom. Om du som student ibland
kanske tycker att Jan är petig när han
springer runt och letar kommatecken så
förklarar han det med att han helt enkelt
är märkt av många år i yrket och allt för
många fel i programmeringskoder.

Jan tycker inte att de nyblivna
chalmeristernas kunskaper i matte har
blivit sämre genom åren. Snarare var de
lite dåliga under 70-talet. Dock ser han
gärna att gymnasiet har mer
matteundervisning.  Något som däremot
gör Jan upprörd vad gäller
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matematikundervisning är att
maskinprogrammet minskar på densamma
i och med den nya
Bolognautbildningsplanen. Jan anser att
det är att bita sig i svansen eftersom,säger
han, mindre mattekunskaper dels ger
studenterna mindre valmöjligheter när
man kommer upp i årskurserna och att det
räknas mer i näringslivet nu än förr, vilket
enligt Jan borde motivera mer
matematikundervisning, inte mindre. Han
tillägger att tunna utbildningar finns det
gott om och att de inte är något att ha.

Eftersom det var under Jans kurs i
numerisk analys som “Jhonny
Zimmermann” fick idén att tatuera in en
Jacobian, som vi berättade om i förra
numret av m-ord, så tyckte vi  att det vore
intressant att se vad Jan tyckte om
tilltaget. Jans spontana kommentar var:
Dumjävel! Tätt följd av frågan om han var
nykter. När svaret var ja så tillade han att
människor har gjort dummare saker men
att det skall mycket till innan han själv
skulle skaffa sig någon tatuering och ännu
mer innan han skulle tatuera in en
Jacobian mellan skulderbladen.

Den vackra röda sportbilen, som går att
finna avbildad på Jans hemsida, är en
Triumph som han har haft i sin ägo i 33
av sina 62 levnadsår. Just nu är motorn
renoverad för första gången efter 20000
mil och skall köras in under sommaren.
Den får inte användas som bruksbil och
Jan berättar av erfarenhet att hundar och
en Triumph är en dyr kombination, så de
får inte åka med längre. Däremot får
bilen följa med på träffar av olika slag
och Jan berättar om veteranbilstidningar
vars definition av liten vintergenomgång
är nedplockning av i princip hela bilen.
Hundar är ett annat av Jans intressen och
förutom att ha haft många egna så
hjälper han till med att omplacera hundar
som hotas av avlivning och konstaterar
torrt att en tredjedel av alla hundar som
föds i Sverige avlivas under sitt första
levnadsår utan medicinska skäl.
Angående att hundar inte alltid går så bra
ihop med mattor heller berättar Jan om
en mattbutik där han är kund som får in
en matta i veckan som fallit offer för en
hunds tuggarlust.

När vi frågar Jan efter
favoritmatteprogram och version så
tycker han att frågan är konstig och säger
att datorprogram endast är verktyg för
hans del och inget man romantiserar
omkring. Dock tycker han att
Mathematica kan vara ett roligt
arbetsverktyg och att det gott kunde
användas mer på Chalmers. När vi frågar
efter favoritkommando så skrattar han
och säger: Quit höll jag på att säga.
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När vi frågar Jan om hans kultur- och
mediekonsumtion så säger han att han
lyssnar mycket på jazzskivor. TV tittar
han inte så mycket på och tycker att
utbudet i allmännhet är rätt visset. Med
tanke på bilintresset så frågar vi om vad
han anser om Bosse bildoktorn. Jan säger
att han först tyckte att Bosse var onödigt
fjantig men att han har gett en del tips han
haft användning för och att han numera
följer programmet. Jan tillägger att det
borde vara mer hundprogram på TV. Vad
gäller litteratur så säger Jan att det blir

mest facklitteratur men att han gillar
Albert Engström och skämtteckningar.

Vi lämnar Jan och hans hundar med ett
löfte om att han skall gräva fram ett
nykterhetstest till nubbevisa och mycket
riktigt dimper den ned i mailboxen dagen
därpå och den kan beskådas här under.
M-ord besökte Jan med intentionen att
lära känna en intressant lärare lite bättre.
Vi tyckte att vi gjorde det, hoppas du
tycker det samma din sork.

FLUGORNAS DANS (Mel.: Ritsch, ratsch)

1 2 75 6 7, 75 6 7, 75 6 7
1 2 75 6 7, 75 6 7 73
107 103 102, 107 6 19 27
17 18 16 15 13 19 14 17
19 16 15 11 8 47

reportage: Elisabeth Gren, Josefin Salén, Björn Pålsson

bilder: Björn Pålsson

Jan löste följande rebus, gör du?

svar: Äta piroger
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Vad har du för fritidsintressen?

Just nu har jag inte så mycket fritid, men
jag prioriterar att träna och träffa
kompisar. Jag spelar euphonium (liten
tuba) i Alliansorkestern och har ett
orienteringsintresse som just nu är
vilande, men jag har en idé om att börja
tävla igen. Fyra-fem rundor golf om året
blir det också.

Senast lästa bok: Greven av Monte
Cristo del sex, Det tog ett år att läsa alla
sex delarna.

Senast sedda film: Kill Bill 2, En
vansinnigt sjuk film. Välgjord men
Quentin är ju minst sagt speciell.

Lyssnar på just nu: Jag lyssnar på musik
efter humör. Just nu är det mycket LOK,
jag är lite sliten så då behöver jag något
som ger energi. Annars blir det mycket
britt- och indiepop.

Hur hamnade du på Chalmers?

Jag ville bli ingenjör och det kom ner till
ett val mellan Chalmers och KTH.
Sedan träffade jag en tjej när jag var i
Norge och pluggade. Hon bodde redan i
Göteborg så då blev det Chalmers.

Varför sökte du posten som
Kårordförande?

Jag har alltid tyckt om att göra saker. Innan
jag sökte KO hade jag varit ordförande i M-
styret ett år och tyckte det var kul. Dock var
arbetet svårt att kombinera med studier så
jag tog chansen att jobba med dessa frågor
på heltid. Dessutom passade det bra med ett
break i studierna.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Mina främsta uppgifter är att leda och
organisera kåren. Det blir mycket möten
och i jobbet ingår också att vara ansiktet
utåt, något av en galjonsfigur för kåren.
Detta innebär att jag i april och maj är
upptagen varje helg med fester och andra

[KO]

M-ord mötte upp med sittande kårordföranden och m-
teknologen Dan Persson för att få veta mer om honom

och jobbet som kårordförande.
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tillställningar att besöka och tal att hålla.
Som tur är har jag en väldigt bra vice
ordförande som sköter all löpande
verksamhet när jag är borta.

Hur mycket tid lägger du ned?

45-50 timmar under veckan och ofta 5-10
timmar på helgen. Det är sällan jag
kommer under 50 timmar totalt under
veckan.

Hur ser du på Chalmers nu när du har
haft kontakt med andra kårer och skolor
runtom i landet?

Personligen ångrar jag inte mitt val det
minsta. Så här i efterhand så tror jag att
jag valde den skola som passade mig bäst.
Chalmers har den till medlemsantalet
sjätte eller sjunde största kåren i Sverige,
men vi har den antagligen största
verksamheten. Det beror både på att
Chalmers har ett väldigt starkt
föreningsliv och att festverksamheten på
andra skolor ofta är utlagd på nationer
som inte ligger under kåren.

Vad är kårens åsikt om de
omstruktureringar av Chalmers som
klubbades igenom 29 april?

Denna förändring är något som kåren har
förespråkat i flera år. När
utbildningsprogrammen friställs från sin
nuvarande sektionstillhörighet och sedan
köper kurser från de runt 17
storinstitutioner som kommer att skapas
ger det ökad transparens. Det blir
tydligare vad saker och ting kostar och vi
behöver inte riskera att sektioner köper
kurser från sig själva bara för att få
behålla pengarna inom sektionen. Det har
pratats om att grundutbildningen går med
förlust, nu får vi se om så verkligen är
fallet och vi kan försäkra oss om att
pengarna till grundutbildningen används
till rätt saker. Samarbetet med Chalmers
på rektorsnivå fungerar mycket bra och vi
tycker att vi har fått gehör för våra åsikter

i den här frågan. Framförallt har vi
betonat vikten av att undvika geografisk
splittring i studenternas vardag.

Hur ser kåren  på Bologna processen?

Bologna-processen är här för att stanna
och det är bra att Chalmers är med i
framkanten av utvecklingen vilket ger oss
större möjligheter att påverka. De tre
första åren fram till kandidatexamen
kommer att skötas av
utbildningsprogrammen medan
institutioner har ansvaret för de
avslutande tvååriga mastersprogrammen
som är tänkta att ligga nära
forskningsfronten och inom områden där
Chalmers är starka. På sikt vill Chalmers
bli en skola främst inriktad mot
högteknologi och dra ned på antalet
studenter som studerar till
kandidatexamen och istället satsa på
forskning och mastersprogrammen. Det
kommer naturligtvis att innebära stora
förändringar för hur det är att studera på
Chalmers. Vad är då en chalmerist? Vad
händer med kåren? osv.

Vad är din kommentar till de kommentarer
i kårens internationella forum där
utbytesstudenter kallar svenskar för
rasister och uttrycker sig nedsättande om
Chalmers och Sverige i allmänhet?

Jag har hört talas om det och hoppas
innerligt att det bara är kulturkrocken med
den svenska kanske lite blyga folksjälen
som ligger bakom. Vi har ögonen på detta
och skall se vad som kan göras. Det kan
vara svårt att komma in i gemenskaper
och det blir lätt osynliga gränser. Hur
många känner man t ex som maskinare på
Z?

Vad gör kåren i bostadsfrågan?

Kåren utser 5/7 av platserna i styrelsen till
stiftelsen Chalmers studenthem. Vi har
dessutom inflytande i SGS. Det händer
mycket nu och det byggs bostäder, men
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det är dyrt och det är också ekonomiskt
riskfullt. Det är svårt att veta hur stort
behovet egentligen är, hur stabilt det är
och en överetablering kan bli kostsam och
knäcka en stiftelse så det gäller att vara
försiktig.

Vilka är milstolparna under ditt år som
kårordförande?

Det är svårt att peka på politiska
milstolpar eftersom den förändringen sker
gradvis och besluten slutligen fattas av
Chalmers, inte sällan efter stor påverkan
från oss. Det är enklare att peka på
konkreta saker som att Cremona flyttat in
i kårhuset, kåren fått en järnvägsvagn och
att kåren anställt en ny vd.

Vad har varit roligt respektive jobbigt med
att vara KO?

Det roligaste har varit att vara i hetluften
och träffa mycket människor, att påverka
och göra en insats. Jobbet har också fört
med sig en enorm

[fyra citat]

“Min andra hälft är stockholmare och de
flyttar man inte på om man inte har
sprängdeg.”

Roger Lindau, Logistik. Tur att du
undervisar i rätt kurs Roger.

“När man inte kan, ska man förvirra”

Roger Lindau, Logistik. Vi förstår inte,
Roger.

“Nu har jag fört in de här, precis som om
det skulle vara rätt…
…och det visar sig att det är det.”

Ragnar Larsson, Hållf fk.

personlighetsutveckling. Den jobbiga
biten är att man kan få för mycket av det
goda. Mycket tid i hetluften gör att man
ibland blir less, men jag har alltid kommit
tillbaka. Något som var svårt i början var
att skilja på roll och person. Man är en del
i ett spel och man måste kunna ge och ta
kritik utan att bli personlig.

Vad skall du göra sen?

Till hösten skall jag läsa valbara kurser
och ta några tentor. Till våren vet jag inte
riktigt. Kanske resa eller jobba, det löser
sig.

Som en sista fråga, vem vinner fotbolls
EM?

Ohh vad svårt! (tänker länge) Jag säger
Italien, det blir hur bra som helst!

intervju: Björn Pålsson & Josefin Salén

illustration:Olof Winterfjord

“SSAB i oxelösund är lika stort som
Monaco. Då kan man ju fundera på om
Monaco är stort eller om valsverket är
litet.”

Per Öhl, tillverkningsteknik
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[bajs]

Filmer

Sagan om konungens bajs
En djävulsk bajs
Bajs-Wars
Medan du bajsade
Mannen som kunde tala med bajs
Tjejen som bajsade för mycket
American bajs
Jag vet var du bajsade förra sommaren
Jag vet fortfarande var du bajsade förra sommaren

Böcker

Pippi Långstrump i bajshavet
Röde bajs
Bajs och fred
Den gamle och bajset
Barnen i bajsbyn
Bröderna Lejonbajs
Liftarens bajs i galaxen

Musik

Bajs gör ont
…and bajs for all
Bajs me baby one more time
Bajs gör mig galen
Hard bajs is gonna fall
Fångad av en bajs
Bajs twice

M-ord löper amok. Detta är lite tabu att skratta åt men
är ändå fnissvänligt. Känsliga läsare bör bortse från

denna sida. Kritik skiter vi i.



M-ord begav sig ned till
cortégebyggplatsen med bara sex timmar

kvar till avgång för att kolla in läget hos
maskinarna som byggt Cortége.

[cortége]

O Jan O

Vad vill ni säga med vagnen?
Tanken är att driva med Jan O och Bush. Det blir en boxningsmatch mellan två personer
som gjort uppmärksammade uttalanden om homosexuella, men Bush får trots det hjälp
av en bög mot Jan O.

Blev det som ni tänkt?
Det blev som vi tänkt för ett par dagar sedan men inte som vi tänkt från början.

Antal sålda program:
7, 25-30

Olycksfall:
Man får färg överallt.

12



Sagan om ringen

Vad vill ni säga med vagnen?
Tanken är att driva med nördar och det faktum att de som köar får tälta mitt i stan men
det får inte hemlösa.

Blev det som ni tänkt?
Egentligen skulle kön gå till en porrfilmsklubb men det förslaget gick inte igenom.

Antal sålda program:
Alla, 7, 16.

Sätt att sälja program på:
Säga: “Om du köper ett program får du en puss av min kompis.”

Olycksfall:
Målarfärg på kroppen

13
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Vad vill ni säga med vagnen?
Att det behövs en föryngring i
handbollslandslaget.

Blev det som ni hade tänkt?
Ja

Antal sålda program:
23, 40. Vi har sålt programmen
gemensamt.

Olycksfall:
En av vagnsbyggarna fick ett kylskåp på
foten.

Handboll-haltboll
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Vad vill ni säga med lösnumret?
Den stora jeepen ska vara en karikatyr
av en SUV, och den lilla en mini SUV.

Var har ni fått jeeparna ifrån?
Vi har lånat dem. Den stora hade stått
oanvänd i 12-13 år och vi fick låna den
till cortégen mot att vi renoverade den.

Vi började innan jul och har fått byta nästan
hela drivlinan. Vi har haft en del problem,
framförallt med automatlådan, men vi
jobbar hårt på att få den till start ikväll. I
värsta fall får vi ta den på släp bakom en
lastbil.

Lösnummer 13

reportage: Björn Pålsson & Josefin Salén

bilder: Björn Pålsson
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Alla rykten som spridits hit och dit har vi
bara en sak att säga om: MK rasar mot
ryktena! De är helt befängda, såklart vi inte
ska samlas inne på Liseberg, vi ska ju samla
alla nollorna på Packhuskajen, för att
därefter flyga alla med helikopter till Ullevi
där ABBA ska ha en specialkonsert enbart
för Chalmers nya studenter. Så där, då var
det sagt, hoppas det tog död på alla rykten
som kan tänkas finnas där ute.

Om vi ska ta en liten förklaring vad MK
står för också kanske, det vore ju på sin
plats. MK är Chalmers Studentkårs
Mottagningskommitté. Det är vi som
ansvarar för att allt som händer på skolan
och kåren under nollningen går rätt till och
det är vi som bestämmer allt! Nu tänker ni
kanske “Men, har inte NollK nåt att göra
med nollningen?”. Det är ju helt rätt, de har
det, men inte som ni tror. Alla
nollkommittéer svarar mot MK som styr
dem med en järnhand i det så kallade
“samarbetsorganet” MoS (Mottagningens
Samarbetsorgan) där de i själva verket inget
har att säga till om alls. MK har  bestämt
förr och kommer fortsätta bestämma hej vilt
efter eget godtycke.

Förhoppningsvis fångade början av den här
texten er tillräckligt mycket för att ni ska
fortsätta läsa och verkligen få reda på de
riktiga fakta som finns angående vissa
rykten…

Helikopter hade ju varit tufft, men vi ska
möta nollorna på Götaplatsen även i år,
skillnaden till hösten kommer att bli att vi
tågar till Lisebergshallen istället för till
Svenska mässan. I år har det diskuterats
mycket mellan kåren och högskolan om
samlingen första dagen, men till slut fick
MK igenom att den skulle vara på
Götaplatsen. Mottagningen på Götaplatsen
håller just nu på att planeras och det arbetas
för att den ska bli mer välkomnande än
tidigare och inte bara en uppsamling. På det
stora hela har arrangemanget på Götaplatsen
varit bra men det finns alltid utrymme för
förbättringar. I Lisebergshallen kommer
skolans alla nollor få plats under samma tak
så det kommer att vara ungefär 1900 nollor
som tillsammans tas emot av skolan och
kåren.

Lite snabbfakta:
* Festfritt nollningens två första dagar:
FuM-beslut sedan flera år tillbaka.
* Fuskföreläsningarna: Beslut ifrån
högskolan som kåren står bakom.
* Indragna nollbastubusspengar: Kåren
behöver helt enkelt spara pengar.
* MKs status i MoS: MK har ej rösträtt i
MoS och bestämmer således inte över
NollK i MoS.

Som vi berättade i tidigare finns det ett
samarbetsorgan för alla nollkommittéer som
heter MoS och där diskuteras många viktiga

Vad händer egentligen första dagen, kommer
nollorna fortfarande samlas på Götaplatsen eller
kommer de att samlas på Liseberg? Vilken stolle
tog bort fuskföreläsningarna? Vilka är egentligen

de som går runt på skolan i neongulblå kläder och
vad har de med nollningen att göra?

[MK]



frågor som rör nollkommittéernas nollning.
Det är inte som i inledningen att MK styr
med järnhand, MK har ju inte ens rösträtt i
MoS. Det är nollkommittéernas
ordföranden som beslutar i MoS och
tillsammans kommer fram till gemensamma
policys och vad som ska hända under
nollningen på en rad olika punkter. Vill du
veta vad som har diskuterats och beslutats
på MoS är det bara att komma upp till MK-
rummet på tredje våningen i kårhuset, för
där finns alla protokoll och vi pratar mer än
gärna om allt som rör nollningen. Skälet till
att protokollen inte är tillgängliga på vår
hemsida är för att inga framtida nollor av
misstag ska kunna få reda på saker som
kanske är hemliga för just dem, inte för att
MoS döljer en massa hemligheter.

Nu hoppas vi att vi skingrat en del dimma
och öppnat era ögon för vad som händer i
den mystiska nollningsvärlden på kåren.
Har du någon grym idé på tuffa saker som
borde hända under nollningen, vill du hjälpa
till i trygghetsjouren, eller vill du bara få
lite information är du mer än välkommen
att kontakta oss på mk@chs.chalmers.se
eller gå in på vår hemsida http://
www.chs.chalmers.se/~mk.

Ha det toppen, lev väl och njut av
nollningens härliga atmosfär!
/MK
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Rickard Wilson redogör för
Contaviserings-dulations-diagrammet,
vilket är nära anknutet till den s.k.
fekansen.

Rickard Wilson-
sällskapet

Rickard Wilson är den chalmerist som har
betytt mest för att ge Chalmers namn om
sig som ett universitet som förenar hög
vetenskaplig och teknologisk verksamhet
med studentikos humor enligt mottot:

“Inget är så allvarligt att det inte tål att
skämtas om!”

Rickard var teknolog på Väg- och
vattenbyggnad, där han tog sin examen
1955. Han och ett par kamrater roade sig
med att hitta på nya “vetenskapliga” ord
och begrepp - “Kan professorerna, så kan
vi!”. Det hela växte, de satte ihop
meningar och små avsnitt och slutligen
spred sig ryktet om vad som föregick, till
kåren. Dåvarande kårordförande föreslog
Rickard att färdigställa allt i form av en

doktorsavhandling, vilket han gjorde.
Resultatet blev den så kallade
“Fatilarkalkylen”. Rickard lät trycka den,
skicka den till alla professorer på
Chalmers och till vetenskapliga bibliotek
runt om i världen, där den fortfarande kan
läsas.

Till en doktorsavhandling hör dock även
en disputation. Sagt och gjort - Den 4 juni
1955 ägde disputationen i Fatilarkalkyl
rum och John Forsberg (hedersledamot i

ChI), som då var assistent i
vattenbyggnad, hade skött kontakten med
massmedia och försett dessa med lämpligt
material. Resultatet blev ett enormt
mediepådrag med ett flertal tidningar,
radio och TV närvarande under
disputationen.
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Rickard Wilson-sällskapet berättar historien

om  fatilarkalkylen och det nystartade
sällskapet. Läs och njut.



Från den lärda disputationen.
Läromästaren, Charles Bonyoung, intar
hedersplatsen framför respondenten,
sedermera procenten, Rickard Wilson.

Succén var ofrånkomlig! Gustaf Dalén-
salen var fylld till bristningsgränsen med
500 åhörare och alla, teknologer såväl
som professorer, höll masken.
Stockholmstidningarna tog plojen på
allvar och dessa hade dagen därpå seriösa
referat av disputationen, något som måste
ha känts särskilt genant, då de av
Göteborgstidningarna samma dag fick
erfara att det i själva verket hade rört sig
om ett studentikost spex på högsta nivå.

Under framtagandet av avhandlingen
grundade Rickard institutionen för
Fatilarkalkyl, vid vilken han var
“procent”, ett mellanting mellan professor
och docent. Han höll en nollföreläsning
varje år på ett oefterhärmligt sätt. I början
av föreläsningen såg nollorna förskräckta
ut eftersom Chalmers verkade så svårt.
Vem hade inte tyckt det, då man redan

från första föreläsningen förväntades
förstå att “ansatsen måste ske klostatiellt,
eftersom termerna alltid kavierar vid
contaviseringen” eller att “eftersom den
dulation, som erhålles vid en splurisation,
ej endast beror av contaviseringen utan
även i hög grad av fekansen, uppstod den
misstanken, att den hypostrala potensen
hos ett xantopylkristallpar, multiplicerad
med dess autocyklotropa torrens, direkt
skulle motsvara splurisatorkärnans
bonyoungeffekt”. Var Chalmers så svårt?

Nu har sällskapet sjösatts!
Rickard avled 2001, men Fatilarkalkylen
lever vidare. På initiativ av Bengt
Ahlqvist (E61), som var tredje opponent
vid disputationen, har ett Rickard Wilson-
Sällskap bildats med ändamålet att hedra
och vårda minnet av den sanne
chalmeristen. Speciellt är det sällskapets
uppgift att vårda Institutionen för
Fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya,
höga mål.

Splurisator med en kapacitet av 250
Bonyoung-enheter, under montering vid
institutionen för fatilarkalkyl vid
l’Academie Technique de Reims. Upptill
syns de två heteropluvialtransopoderna,
genom vilka kraftöverföringen kommer att
ske.
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Sällskapet är en underförening till
Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING)
och första årsmötet hölls den 19
november 2003 i samband med CINGs
årsmöte. I styrelsen ingår utöver
representanter för CING även
representanter från såväl Chalmers
studentkår som Teknologföreningen C.S.

Alla intresserade är välkomna som
medlemmar. Medlemsavgiften är 100
kronor per år, bland annat för att
möjliggöra stipendier till framgångsrika
forskare inom den Fatilara vetenskapens
värld. Sponsorsjägare har utsetts, liksom
Ljud- och bildgrupp och medlemmar i ett
Forskningsråd.

Ett antal exemplar från 1956 av
avhandlingen, som hittills utkommit i tre

upplagor, finns till försäljning, liksom en
CD-skiva med en redigerad ljudinspelning
av disputationen.

För medlemskap, vänligen kontakta
sällskapets kassör; Hans-Arvid Genberg,
ha_genberg@hotmail.com. Inbetalning av
medlemsavgift på 100 kronor görs via PG,
1178668-8. Vänligen ange namn, adress,
telefonnummer och eventuell e-
postadress.

 Mer om Rickard och Fatilarkalkylen
Rickard var konsult hos företaget Kjessler
och Mannerstråle som brokonstruktör och
han stod för flera välkända broar. En
kortare tid var han forskare i
betongbyggnad på Chalmers och han
ledde bland annat ett teknologprojekt
avseende en offshoreplattform.
För ett referat av disputationen och en
artikel av Rickard Wilson om
Fatilarkalkylen, hänvisas till Chalma
Mater, del 5, sidan 856-859. För en mer
utförlig och mer personligt skriven artikel
av Rickard, hänvisas till CINGs tidning
Avançons, årgång 16 (år 2000), nummer
2.

Alf Samuelsson, V52 - Förste opponent
vid disputationen

Magnus Lindgren, E-teknolog -
Styrelseledamot i RWS

Rickard Wilson har här t.v. opponenten
Bengt Ahlquist, t.h. opponenten Gunnar
Hellström och längst ut opponenten Alf
Samuelsson.
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I sju månader har Chalmerister blött för
den goda saken, och för sin
sektion. Resultatet har varit strålande -
över femhundra blodtappningar,
och fler än 150 provtagningar sedan
tävlingsstarten 1 oktober.

Kampen har varit fantastiskt jämn - i
slutänden skilde inte mer än 4
mPoäng/sektionsmedlem mellan vinnare
och tvåor! Att Fysiksektionen till
slut lyckades tillskansa sig segern hoppas
vi ska sporra övriga sektioner
att satsa ännu hårdare nästa år - det
kommer vi göra!

Prispengarna som från början var tänkta
till den individuella tävlingen
(vilken inte kunde genomföras på grund
av lotterilagen) har skänkts till
Drottning Silvias Barn- och
Ungdomssjukhus i Göteborg. Vi är glada
över att de kommer komma till nytta där,
och kanske till och med inspirera
några av barnen att en gång bli
Chalmerister!

Tävlingens vandringspris, en Kleinflaska,
har nu fått sitt första hem hos
Fysiksektionen. Där ska den bo till nästa
Valborg, då tävlingens andra
etapp avgörs. Resultaten är nu nollställda,
tävlingen börjar om imorgon (1

maj). I ett helt år, fram till 24/4 2005, är
det öppet att ge blod och
registrera sig som tävlingsdeltagare.

Vi hoppas att ännu fler än i år antar
utmaningen. Ge blod för era
sektioner, för Chalmers, och för att rädda
liv!

Valborgshälsningar,
“Blodgruppen”

Tävlingens slutresultat blev som följer:

Medl. Poäng mP/medl
F 584 292 500
TD 125 62 496
Kf/Kb 408 193 473.04
IT 196 55 280.61
Z 447 108 241.61
K 495 112 226.26
E 1121 232 206.96
H 1387 266 191.78
M 872 164 188.07
AE 80 14 175
V 640 89 139.06
D 783 95 121.33
Skepp 39 4 102.56
I 481 42 87.32
Sjö 441 25 56.69
Basår 181 6 33.15
A 311 8 25.72
Doktorand 781 15 19.21

[finformspokalen]
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saker du kan göra
efter examen[ ]

• Ställa dig upp mitt i en föreläsning och säga: “Men jag har ju
redan tagit examen, vad gör jag här?”

• Etablera A-kasse-grundande inkomst och ligg sedan med
chefens fru.

• Etablera A-kasse-grundande inkomst och ligg sedan med
chefens man.

• Kombinera de två ovanstående alternativen.
• Beställ kaffe i Bulten och betala med din feta sedelrulle.
• Sitt med på en föreläsning och ställ frågor om saker som

kommer fem föreläsningar fram i kursen.
• Gå in i studiehallen under tentaveckan, sätt dig bekvämt till

rätta och knäck en kall öl.
• Räck upp handen under en föreläsning och säg att det går för

långsamt.
• Parkera på Hörsalsvägen, ring parkeringsbolaget och säg att

du parkerat fel. Betala sedan kontant med fet sedelbunt. Ge
dricks.

• Bli uteliggande alkoholist och placera dig utanför Chalmers.
När folk ser ner på dig, flasha med examensbeviset.

• Bli besserwisser.
• Bli tentavakt.
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