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Finform är F-sektionens egen tidning. Åsikter 
och värderingar som uttrycks i en artikel är 
artikelförfattarens egna och speglar inte in-
ställningen hos redaktionen eller sektionens 
medlemmar.
För icke beställt material ansvaras ej. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att redigera insänt 
material.
Eftertryck är förbjudet utan skriftligt tillstånd 
från redaktionen.

Var hälsade!

Nu har det sista numret för 
denna redaktion till slut kom-
mit ut. Året har varit fantas-
tiskt även om det vissa gånger 
har varit lite motigt. Det är inte 
med sorg jag nu lämnar över 
redaktionspiskan och därmed 
chefredaktörsposten till Lars 
Lundberg. Jag själv kommer 
dock vara kvar i tidningen som 
en helt vanlig redaktör. 

Det svåraste blir nu att kom-
ma på saker jag vill skriva om. 
Jag minns hur jag önskade att 
jag ville ha temat ”tid” någon 
gång så att jag kunde skriva 
någonting om Duke Nukem 
Forever och dess utvecklings-
tid. Jag ville även ha temat ”In-
ternet” så att man kunde skriva 
en vacker text om alla dessa 
memes.

och så nu till något lite mer 
seriöst. Som ni alla förmodligen 
hört talas om har det varit stor 
uppståndelse angående SoPA 
och ActA-avtalet. Dessa lagar 
hotar allvarligt integriteten hos 
gemene internetanvändare och 
kan drastiskt ändra hur inter-
net används. Det finns numera 
mycket information på nätet 
om dessa lagar som den intres-
serade lätt kan få tag på. Några 
länder har sagt nej till ActA 
på grund av massiva protes-
ter men det finns fortfarande 

mycket jobb att göra innan så-
dana här lagar förpassas dit de 
hör hemma: den röda soptun-
nan.

Jag vill även välkomna alla 
er andra 15 som nu tillsam-
mans med mig ska fortsätta 
driva denna tidning mot nya 
framgångar.

till sist vill jag också tacka 
alla personer som på något sätt 
hjälpt till att få den här tidning-
en att fungera. tack till alla er 
som skickar in texter, bilder el-
ler kanske bara varit moraliskt 
stöd till oss i redaktionen.

ha det bäst så ses vi någon 
gång i framtiden.

//Karl Gustavsson

vissTe du aTT:

Bävern är att betrakta som en fisk enligt 
katolska kyrkan.

Famous last words:
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På alla hjärtans dag samlades sektionens medlemmar för 
årets mest romantiska sektionsmöte. Detta möte kom till stor 
del att handla om två propositioner lagda av styret. Det var en 
av dessa propositioner som röstades igenom (då den gällde en 
stadgeändring måste det dock röstas igenom även på nästa sek-
tionsmöte för att den ska gälla), och denna proposition rörde 
en översyn av våra stadgar och reglemente. Den proposition 
som inte gick igenom var ett förslag på hur vi kan göra om 
våra invalsprocesser. Mer information om dessa finns att läsa 
på styrets sida på ftek. Efter dessa diskussioner var det dags 
att sätta sektionsavgiften för höstterminen, och där gick styrets 
förslag på 50 kr igenom.

LP3-mötet handlar dock inte bara om vad styret vill göra 
med sektionen, utan det är även där vi väljer in de flesta av våra 
funktionärsposter och dylikt. Först ut var FIF. Där blev Victor 
Bäckman ordförande, henrik Wallenius kassör och  Filip de 
Roos, Alexander Bore, Ludvig Vikström samt Simon Andersson 
blev ledamöter. Efter FIF var det dags för Blodgruppen, som 
tidigare varit vakantsatt men i år fick ett fruktansvärt uppsving 
i antalet sökande. Det kan vara så att nya ordförande  Rickard 
andersson lockar fram det mest altruistiska i folk, eller i alla 
fall i sina ledamöter Jonas Källén, Emily Giotas, Albin Jonas-
son Svärdsby och Johan Arvidsson. När Blodgruppen väl var 
avhandlad så var det dags för Fanfaneriet, där Anton olbers 
blev flaggmarskalk och Kristina Lindgren blev fanbärare.

Det var även dags att välja en ny redaktion till denna fina 
tidning, och oj vilket söktryck det fanns där. Den nya redak-
tionen består av hela 16 (ja, sexton!) medlemmar, och dessa 
är Lars Lundberg, chefredaktör och ansvarig utgivare, Jonas 

Källén, kassör, Unni Engedahl, sektionsfotograf och cecilia 
hult, Johan Florbäck, olle Elias, carl Retzner, Mattias Bermell 
Rudfeldt, Emma Kjellson, Daniel Svensson, Jonas Lindberg, Ju-
lia Reibring, Karl Gustavsson, Marcus Birgersson, Simon Sig-
urdhsson samt otto Frost, redaktörer.

Finforminvalet följdes av inval till Spidera, där vi nu har 
Sven Ericsson och Simon Sigurdhsson. 

På de övriga funktionärsposterna så har vi numer Jenny 
Lindewall som kräldjursansvarig, Karl Gustavsson som sek-
tionsnörd, Emily Giotas och Jeanette Warnborg som växterister, 
rasmus andersson som tomte, Gustav hansson som lucia och 
Johan Arvidsson och Jonas Lindberg som Game boy.

Det sista valet för kvällen berörde Bilnisse, och där har vi 
återigen Johan Florbäck som mekanisk bilnisse och olle Elias 
som ekonomisk bilnisse.

Mötet avslutades sedan efter att ha tilldelat F6 dumvästen 
för sin förkärlek till brandlarm

text: Daniel Svensson, mötessekreterare

Det är redan läsperiod 3 och tiden har rusat fram sen jag gick på som 
sektionsordförande i somras. Nu är det snart dags att påbörja rekry-
teringsprocessen för nästa års F-styre och känslan som infinner sig är 
nästan overklig. Vem åt upp all tid? Vad hände med våra högtflygande 
planer på att uppföra en staty över oss själva? 

Vår omfattande verksamhetsplan kommer inte på långa vägar hin-
nas med, men när vi tittar tillbaks i backspegeln tror jag ändå att vi 
kommer vara nöjda med vårt arbete. Stadgar och reglemente har setts 
över och uppdaterats. Ändringarna kommer träda i kraft om även nästa 
sektionsmöte röstar igenom dem och kommer innebära möjligheter till 
misstroendevotum, att tM:s programråd också ska ha studentrepresen-
tanter samt en hel del mindre ändringar.

Vi har även verkat för öppnare processer vid tillsättande av poster 
genom att se över inval till övriga ledamöter i våra sektionskommittéer. 
Den proposition som lades röstades inte igenom och vi kommer därför 
gå vidare i arbetet genom att försöka ha en närmare samverkan med 
kommittéerna för att ta fram ett nytt förslag. 

Under de gångna läsperioderna har vi försökt synliggöra styret och 
vårt arbete och vår förhoppning är att vi har lyckats. Nästa års styre 
kanske kan fortsätta arbetet med att utveckla sektionens dag, ta fram 
informationsfoldrar eller kanske göra en dokusåpa om styrets jobb?

Styrets aspning kommer börja med en fika i läsvecka 1. Då kommer 
vi i kärnstyret att presentera oss och våra poster lite närmare. Jag tycker 
alla som är intresserade av styrets arbete, som har funderat på att söka, 
som undrar vad de där tomtarna i svarta skjortorna på sektionsmötena 
gör eller som bara vill ha fika ska komma dit!

Redan nu tänkte jag flagga för de poster som är lediga och vad just 
DU kan tillföra. har nu någon av följande egenskaper (gärna, men inte 
uteslutande) tror jag att du skulle gilla ett år i styret.

ordförande: Gillar du att ha många järn i elden? Kan du uttrycka 
dig kort och göra dig hörd på möten? Vill du ha erfarenhet av att leda 
en operativ ledningsgrupp och planera en större verksamhet? Få en 
god inblick hur det ser ut i kulisserna bakom kåren och chalmers tek-
niska högskola? Då är ordförande posten för dig!

Vice ordförande: Är du intresserad av det sociala livet på sektionen 
eller vill förbättra studenternas arbetsmiljö? Då är detta posten för dig 
eftersom vice ordförande jobbar nära de sektionsaktiva, med arbets-
miljö och är ett av våra tre skyddsombud.

Sekreterare: Som alla vet är det ju den som antecknar det som sägs 
under ett möte som har den reella makten. Är du noggrann, systema-
tisk och pålitlig? Då blir du en utmärkt sekreterare.

Kassör: Metodisk? tycker du om pengar? Vill du kunna lägga till 
bokföring på cV:et? Sektionen har en 
omsättning på över en miljon och som 
kassör får du vara ansvarig för allt detta. 
Låter det bra? Kassör är posten.

Ledamot: Är du driven och har egna 
idéer är detta posten för dig. En ledamot 
har alla möjligheter i världen att driva 
sina egna projekt och styra över sin egen 
tid.

Cecilia hult

ordförande F-sektionen

ordFöranden orerar

Now, now, my good man, this is no time for making enemies. 
voltaire

sekTionsmöTeT lp3
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Det där med att prioritera fel är en 
ganska mystisk sak. Varför känns det 
som hjärnan alltid tänker ”Nejnejnej! 
Varför ska du plugga nu? Du kan ju 
läsa om Greklands historia, det kom-
mer hjälpa dig att ta dig genom kvan-
ten.” Eller kanske ”Jaha, nu har jag 
läst denna sida 5 gånger. Men varför 
ska jag förstå vad det betyder? Det 
verkar ju jobbigt.”

Men på något sätt är det nog ändå 
när man inte har allting framför sig 
planerat som det blir som bäst. Från 
början hade jag inga planer på att 
sitta kvar i Finform utan tänkte luta 
mig tillbaka och vara nöjd patet. Min 
underbara hjärna fick dock lite över-
talning och började tänka ”Varför inte 
söka igen? Vad kan hända? Detta året 
kommer du kanske skriva något vet-
tigt.”

Därmed blir inte detta sista gången 
ni läsare får äran att se mig och mina 
alster i denna tidning. Så detta blir 
mina sista ord som chefredaktör i 
detta års redaktion: to be continued.

Få har nog missat den uppståndelse som 
tofsen väckte med en kolumnist i sitt senaste 
nummer. Skribenten ville väcka debatt om fe-
minism och belysa frågan från ett annat håll.  
Responsen blev massiv och innehöll bland an-
nat ett förslag om att kårstyrelsen skulle god-
känna allt som skrevs i tidningen innan den 
gick i tryck. Förslaget kom i form av en mo-
tion från Emeritus, ett FuM-parti bestående 
av f.d kårledningsmedlemmar. I skrivande 
stund (helgen lv5) är det oklart om motionä-
rerna kommer lyfta sin motion på Fum 6 som 
är den 22/2. I vilket fall är det klart att man inte 
automatiskt blir mer omdömesfull med åren 
eller med mer erfarenhet. Må så vara att den 
ursprungliga krönikan var illa vald och mycket 
troligt menad att provocera för att tillfredsstäl-
la någon slags hävdelsebehov. Min övertygelse 
är ändå att det är ansvarige utgivarens ansvar 
och att en missbedömning, en felprioritering 
eller ett dåligt beslut inte ursäktar införandet 
av censur.

På sagda FuM-möte ska dessutom en enhet-
lig sektionsavgift som ska sättas centralt av kå-
ren diskuteras. Bakgrunden är att det sägs vara 
odemokratiskt eftersom olika sektioner i dags-
läget kan sätta sin avgift själva (med ett tak 
på 50 kr per termin). På vilket sätt det är ode-
mokratiskt att rösta om avgiften framgår inte. 
Man skulle kunna tänka sig att det är ojämlikt 
att behöva betala olika mycket till sin sektion 
beroende på om man går på I eller F. Själv 
menar jag att det aldrig kommer bli identiskt 
att studera på olika program, vara med i olika 
sektioner och att därför inte heller ska sträva 
efter likriktning och central toppstyrning. Näs-
ta naturliga steg skulle ju vara att föra konfor-
miteten vidare och tillse att alla sektioner har 
samma tjänster. För visst vore det trevlig om vi 
på F skulle ha ett eget mentorskapsprogram? 
Eget utbyte med amerikanska toppuniversitet? 
Att alla måste ha en whiskeyförening?

Nej, det låter ju inte vettigt. Jag tänker följa 
utvecklingar och se hur det artar sig. Rätt prio-
ritering i det här fallet skulle enligt mig vara 
att lägga krut på en fungerande studentportal, 
på examinatorer som inte har koll på sina egna 
regler eller på att täta kårhustaket.

Jag har prioriterat fel och hinner 
inte skriva något. 

Peace!

neTTo Jak cissi

I know you’ve come to kill me. Shoot, you are only going to kill a man. 
Che Guevara 
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M n k n  
s g   å ä , 
a t s r v  
d s a s a - 
t r ä   n e 
d t r l - 
g s e j g 
v t   å s o  
d t m g  
p ö s i t – 
o   a   a  
t å s a t r 
o h s i k r 
i   e t i 
d m .   a  
J g v t v d 
n   ä k r  
d t b i  
d f r k i n 

he’s the leader of the bunch, you 
know him well,

he’s finally back, to kick some tail,

his coconut gun can fire in spurts,

If he shoots ya, it’s gunna hurt,

he’s bigger, faster and stronger 
too,

he’s the first member of the DK 
crew!

huh!!

DK, Donkey Kong!!

DK, Donkey Kong is here!

Ibland kan det vara svårt att göra det 
rätta. Man ställs inför ett vägskäl, och är 
på det fullständigt klara med vad man 
borde välja och vad man verkligen inte 
borde välja. trots att man inser att den 
ena vägen bara kommer leda till någon-
ting ont, eller om inte ont så någonting 
som kommer upprätthålla den status quo 
som ligger i stället för att bryta den, så 
väljer man allt som oftast denna. Därför 
vill jag slå ett slag för Luke Skywalker. 
Killen får möjligheten att tillsammans 
med sin far (som förövrigt är galaxens  
badass nummer ett) styra hela imperiet. 
Väljer han att göra detta? Nej, istället för 
att para ihop sig med den häftigaste svar-
ta riddaren i världshistorien så hänger 
han med en gnällig robot, en hårig best 
samt en tvillingsyster som är alldeles för 
vänlig med ens bästa vän för att det ska 
vara bekvämt. 

Varför gör Luke detta? Visserligen är 
det ju uppenbarligen rätt beslut, jag me-
nar, imperiet står ju för förtryck, facism 
och smalare trottoarer. Sådant fungerar 
inte i längden, men istället för att bara 
utnyttja systemet och vänta på att det 
spricker upp inifrån om några tusen år så 
tar han saken i egna händer. han hjälper 
till att förgöra, inte bara en utan två styck-
en, dödsstjärnor. Inte nog med att det 
finns någonting som kallas dödsstjärnor, 
den här lille tanige killen ifrån tatooine 
förgör dem på löpande band. 

Vad jag med allt detta vill säga är då 
egentligen; Vafan Luke... Force Light-
ning... blixtar... från händerna..., och du 
bara ”öh, nej tack, jag chillaxar hellre med 
de här bakåtsträvande teddybjörnarna”.

idiot.

d-dawg Tuss donkey kong

hey Fellas! how about this for a headline for tomorrow’s paper? “French Fries” 
James French, amerikan dömd till döden i den elektriska stolen 1966.

M n k n  
s g   å ä , 
a t s r v  
d s a s a - 
t r ä   n e 
d t r l - 
g s e j g 
v t   å s o  
d t m g  
p ö s i t – 
o   a   a  
t å s a t r 
o h s i k r 
i   e t i 
d m .   a  
J g v t v d 
n   ä k r  
d t b i  
d f r k i n 
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vera att tentor inte är att betrakta som getter i sammanhanget.)

Mindre filosofiskt, men desto mer glädjande, på senare tid 
har det varit upplyftande att gå på kursnämnderna som varit. 
En problemkurs från i fjol har fått mycket beröm i år, en änd-
ring vi gjorde eftersom vi såg oss tvungna att möta cSN:s krav 
har visat sig vara en fullträff, flera kurser som brukar vara om-
tyckta har fått riktiga toppomdömen, årets Guldäpplen har gått 
till två f.d. studenter till mig … Det är sådant som gör en glad, 
hoppas trenden håller i sig!

Annat glädjande, när jag gick hemifrån i morse var det näs-
tan ljust, när jag sen begav mig hem (tidigare än vanligt) var 
det lite våraktigt ute – solen både lyste och värmde, och den 
tunna ishinna som kändes livsfarlig på morgonen hade vikit 

undan. Vem bryr sig om att de har 
spått minusgrader i natt och snöfall 
i morgon, just idag känns det som 
att livet är härligt och jag kan glöm-
ma alla mina små bekymmer! (Fast 
det kommer väl flera efterhand …)

Lycka till på tentorna!

Jana

hej alla F- och tM-teknologer!

Den som väntar sig något seriöst och matnyttigt av mitt in-
slag kan hoppa över det på direkten.

Jag börjar med en gammal skröna: En fattig man vände sig 
till den turkiske sultanen och klagade på att han bodde alldeles 
för trångt. Jaha, sa sultanen, hur många är ni? –Ja, det är min 
gamla mor, min fru och jag, och så våra sex barn, svarade man-
nen. Då tyckte sultanen att mannen skulle släppa in katten och 
hunden i sin bostad. Mannen gick hem, men återkom veckan 
efter och klagade ännu mer. Jamen, släpp in alla fåren också, sa 
sultanen. Veckan efter klagade den stackars fattige ännu bitt-
rare, och fick då rådet att släppa in alla getter. När han förtviv-
lad vände sig till sultanen för fjärde gången, sa härskaren till 
honom: Sparka nu ut alla djuren 
ur huset! Dagen efter kom man-
nen tillbaka och var tacksam: Så 
oändligt vis du är, padishah, sa 
han, nu har vi äntligen fått gott 
om plats hemma!

hur kom jag att tänka på den 
gamla historien? Ja, jag tror att 
vi lätt släpper in lite för mycket 
i våra liv ibland, både arbete och 
annat, och får det trångt. Sparka 
ut getterna då och då och känn 
lättnaden! (Med anledning av att 
tentaperioden närmar sig, obser-

Janas JuverdJursråd

hinder hopas, hans helgdeadline helmissad.
höjdaren håkan hejvilt hemlighetsfull.

Helgledige Håkan

hurrah for anarchy! this is the happiest moment of my life. 
George Engel
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I am about to – or I am going to die: either expression is correct. 
Dominique Bouhours – fransk grammatiker

Fnollk
En okänd,vis(?) person har en gång sagt: Gör det roliga först - det tråkiga 

blir mindre tråkigt när man inte har något roligt som väntar

tentaveckan rycker allt närmre och i takt med att ångestnivån sti-
ger i F-huset förändras prioriteringarna för vissa. Det kan röra sig om 
absurda mängder bakande, ihärdigt städande, Magic-spelande eller 
avkopplande slösurfande. I FnollK sysselsätter vi oss med det allra 
viktigaste vi vet - att försöka planera ett varmt mottagande för nollan, 
som kommer hit snarare än man kan tro. Som ett sidospår laddar vi 
för arrandet av det nollK-kalas som vi kommer att ha överlevt när du 
läser detta. Samtidigt håller vi så smått på att vänja oss vid lunchmöten, 
overallklätt bastubadande, streck och annat festligt.

På tal om roliga saker är det med stor stolthet vi i detta nummer av 
Finform presenterar vår sprillans nya logotyp, skapad av Martina to-
dorova (även känd som Joel8). Vår eviga tacksamhet till henne för detta 
föredömliga porträtt av våra maskotar, flodhästen Baws och isbjörnsbe-
bisen Knut, som ni kommer att få lära känna bättre när tiden är mogen 
för det. tills dess: se och njut!

En av de grövsta felprioriteringar man skulle kunna göra som stu-
dent på F/tM är naturligtvis att inte ställa upp som phadder under hös-
tens nollning. För er som är intresserade kommer vi under mars månad 
att, tillsammans med DP, hålla i en PhadderDuP. här kommer man att 
kunna mingla med oss och anmäla sig som Phaddergrupp. För att ni 
ska få nödvändig och tillräcklig information föregås DuPen av ett infor-
mationsmöte. Så oavsett hur ni väljer att prioritera den närmsta tiden: 
håll ögonen och öronen öppna!

kramar

fnollk via tm 

Farm
Nu när läsperioden börjar gå mot sitt slut är det lätt att 

gamla synder i form av prokrastinering, uppskjutande 
och allmänna felprioteringar nu resulterar i tentaångest 
och andra tråkigheter. Mot detta kan vi i FARM dessvär-
re inte göra mycket åt, men vi kan hjälpa er att förbättra 
ert dåliga samvete genom att erbjuda er flera möjligheter 
att prioritera rätt. 

Närmast i tiden låg vår lunchföreläsning med McK-
insey i GD fredag (24/2) läsvecka 6, då alla ni som om 
nätterna brukar ligga vakna och undra vad manage-
mentkonsulter egentligen gör äntligen kunde stilla er 
nyfikenhet. För er som inte hör till denna skara tror vi att 
kombinationen gratis mat och lärorik föreläsning ändå 
kan ha varit högst intressant. Enligt djungeltelegrafen 
kom den i sammanhanget så bekanta baguetten att ha 
ersatts av en mer smakrik pastasallad.

På lite längre sikt jobbar vi för att det även i år ska bli 
en resa till Cern strax efter de sista tentorna har skrivits, 
en utflykt som är mycket välkommen efter ett år som till 
stor del har spenderats innanför den gyllene triangel 
som spänns upp av chalmers, lägenheten och Willys. 
till höst hägrar naturligtvis vår arbetsmarknadsdag, F-
dagen, som förhoppningsvis kommer bli ett lyckat ar-
rangemang för båda arbetsgivare och studenter.

Slutligen kan vi passa på att introducera FARMs nya 

Text: Dag Fahlin Strömberg

medlemmar: Förutom undertecknad som är ny på posten 
som vice ordförande finner vi även David Löfgren som 
alumniansvarig och Edvin Davidsson som ledamot. För 
er som funderar på att gå med i FARM kan vi passa på 
att upplysa er om att det kommer dyka upp nya lediga 
poster framåt sommaren. Så att ni inte felprioriterar och 
hamnar i en annan förening istället.
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En ny sak som F6, felaktigt har prioriterat bort de se-
naste åren, men som vi kommer att företa oss är att käm-
pa om chalmers mest eftersträvansvärda titel, nämligen 
cM-titeln – så alla ni som tänker bygga får göra er bered-
da på att köa hela natten för detta kommer att bli kronan 
på hela vårt F6-år.

I övrigt kommer vi att prioritera ner allt till förmån för 
våra älskade aspar. Dessa aspar, kan jag lova, är de bästa 
i modern tid. De kommer att få lära sig allt vi kan, de 
kommer att få arra Et-raj, gasque, och  koka vår legenda-
riska ärtsoppa! Aspningen är tyvärr försvinnande kort, 
så se till att ta varje tillfälle i akt att komma och titta på, 
peta på och prata med asparna innan det försvinner.

till alla aspar vill vi säga att er bästa tid är nu, eftersom 
ni inte kommer att komma med så är detta det närmsta 
att bli sexmästerist ni någonsin kommer att komma. Då 
gäller det helt klart att prioritera rätt för om ni inte gör 
det kommer ni inte hinna med allt ni vill. ni kan dock 
vara lugna – det kommer ni inte, så ni kan sluta försöka. 
hänge er istället åt det ända som verkligen betyder nå-
gonting – att ASPA F6!

F6, genom christmas

F6

i feel ill. Call the doctors. 
Mao Zedong

Vi som sitter i DP är fullständigt obekanta med begrep-
pet ”felprioriteringar”. Vi är födda med förmågan att dis-
ponera vår tid optimalt, och mästare på att bedöma vilka 
åtaganden som är värda mödan och inte. Eftersom det 
nu är bortom uppenbart att det inte kommer finnas några 
vettiga aspar, och att vi ändå får sitta ett år till, så har vi 
efter en snabb och effektiv överläggning på ett måndags-
möte enhälligt kommit fram till att aspningen är helt onö-
dig. Det är ju absurt att lägga sin tid på något som ändå 
är dödfött från början. Att lämna över föreningen som vi, 
tillsammans med tidigare generationers DP, så varsamt 
och idogt har byggt upp vore som att skjuta sig själv i 
foten, och vi skjuter oss i så fall hellre i huvudet. 

Vi tänker fortsätta ha DuP:ar, pubrundor, capsar, hof-
felluncher. Vi tänker fortsätta hålla i städningar och ha 
hand om Focus. Vi tänker välja att prioritera rätt och att 
arrangera en till fet jävla nollning istället för att lägga vår 
energi på en aspning som helt saknar potential. Vi tän-
ker fortsätta bekämpa ondska under Fantomens ledning 
- aldrig i livet att vi lämnar över ansvaret för det vi slitit 
med till ett nytt gäng som oundvikligen kommer att vara 
sämre. Det är vi som är Djungelpatrullen, och kommer 
så förbli.

Ni kommer aldrig, någonsin, med.

DP 11/12/13

dp

Text: Marina Yudanov
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tomorrow, I shall no longer be here. 
nostradamus

snFTm

dags aTT säga HeJdå

Prioritering. 

Ett litet ord som sticker i ögonen. Subtilt nästlar det sig in i 
tankarnas vrår. Man borde egentligen öppna den där kursbo-
ken - en kittel av kunskap som inte är det minsta magisk. Istället 
hittar man glittrigt papper som givetvis kan vikas till fantasi-
fulla origamifåglar att dekorera skrivbordet med. Vad vore en 
inlämning utan en ansenlig portion Sequential Art, Abstruse 
Goose eller PhD comics? När regnets dimmor sprider sig över 
nejden och man vadar i floder av halvsmält misär, är det my-
sigare att krypa upp i soffan tillsammans med en spännande 
film än att sitta med ögonen i kors framför en obegriplig härled-
ning. Dock, det finns hopp  -  en nämnd precis för dig och dina 
studierelaterade önskemål. har du förslag på hur kurser kan 
förbättras ska du definitivt vända dig till SNFtm eller någon av 
programmens alla härliga kursutvärderare! Vi finns där för dig.

Från SNFtm:s sida vill vi sända ett hjärtligt, enastående tack 
till alla som kom på det senaste cocktailpartyt apropå Översyn 
Naturvetenskap. Det var suveränt att så många kunde delta i 
diskussionen! Vi hoppas att det fortsatta arbetet med att ta fram 
nya programplaner blir mycket givande. Likaså var det väldigt 
roligt att se er på bänkraderna i Euler när christian von Schultz 
förde oss vidare förbi badnesspoint-måste-fånga-fler-samlan-
det mot nya djupa insikter kring LateX och BiBteX. Dessutom 
har några av er fått upp ögonen för vårt programmeringsinitia-
tiv tillsammans med Anton Mårtensson. om du också vill lära 
dig att koda mer framgångsrikt kan det vara en hjälpande hand.

Efter Kaspers framgångsrika tidevarv är det min uppgift 

att finna en passage genom snårskogen kring högskolans re-
gelverk och skapa fler fina stunder för sektionen. Mycket nytt 
nalkas inom kort, såsom möjligheten att bli masterrepresentant 
och forma din utbildning om du går i årskurs 4 eller 3. Är du 
intresserad? Skicka i så fall iväg ett mail till snf@ftek.chalmers.
se så berättar vi gärna vilket kul uppdrag du kan få. 

Därtill inleds snart en mer eller mindre hemlighetsfull asp-
ning... Ser du dig gärna som en av oss nästa år och har ett brin-
nande intresse för lärande och kursupplägg, så får du inte 
missa att vara med och arrangera nästa periods cocktailparty. 
Fredagen den 16 mars blir det en sprakande tillställning med 
fokus på chalmers styrkeområden och hur de påverkar dig. 
Mer information om aspningen och arrangemanget kommer 
snart. tveka inte att höra av dig om du har frågor!

För att återgå till studier, så bör man alltid ha i åtanke att 
pauser i rimlig mängd är det främsta hjälpmedlet i formlernas 
och indenteringens bisarra men alldeles underbara värld. Finns 
det varma scones i närheten är det ett klart plus.

Vi ses och lycka till!

malin

ordförande SNFtm
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Go on, get out! Last words are for fools who haven’t said enough! 
karl marx

Alla som börjat på F de senaste 6 åren har stött på 
Ann-Marie Pendrill och det inledande Lisebergspro-
jektet i Fysiken omkring oss. Finform var nyfikna 
på personen bakom initiativet och blev bjudna på 
pannkaksfrukost hos Pendrill.

Efter en tidig uppgång med spännande kollek-
tivtrafikupplevelser (se trafik-trivia) fann vi Ann-
Maries dörr. Även om termometern visar 14 minus-
grader slickar solens strålar våra hungriga ansikten 
denna lördagmorgon. En inbjudande trappa leder 
oss till en tegelröd villa på en av Partilles alla bergs-
sluttningar. När vi kliver in genom dörren slår dof-

ten av nygräddat emot 
oss. Våfflor och pann-
kakor med flera sorters 
sylt och bär, såväl från 
trädgården som frysdis-
ken, är en lisa för frusna 
redaktörer.

Den maffiga frukosten 
är en söndagstradition 
hos familjen Pendrill, nå-
got som kanske kan här-
ledas till ann-maries tid 
som postdoc i Seattle el-
ler till det faktum att hen-
nes man Leslie är britt. 
Under frukosten vävs 

Ann-Marie liv och leverne in i ett samtal som hand-
lar om både fysik, forskning och utbildning. Inter-
vjun löper i omvänd kronologisk ordning och börjar 
med att hon för tillfället delar sin arbetstid mellan 
Göteborg och Lund, då hon arbetar för Nationellt 
resurscentrum för fysik (fysik.org). Ann-Marie har 
många järn i elden och är inblandad i både lärarut-
bildningar, kursplanen för gymnasiets fysikkurser 
och undervisar på chalmers. Lisebergsprojektet är 
något F1:orna stöter på 
i lp1, men ges också för 
Kf1:orna i lp4.

hur började då berg-
och-dalbaneåkandet? 
Ett förstadie initierades 
1995 när studenterna 
på det nystartade ut-
bildningsprogrammet  
Naturvetenskaplig Pro-
blemlösning släpptes 
loss på Liseberg. De ystra 
liven utforskade de fysi-
kaliska fenomenen hos 

nöjesfälten ivrigt och gick närapå Gästservice på 
nerverna. 1999 togs idéen ytterliggare ett steg när 
man hörde talas om någon som mätte puls på kro-
kodiler. Funkar det på krälande karnevorer borde 
det ju i rimlighetens namn fungera även på studen-
ter som åker berg-och dalbana och därmed var sa-
ken biff.

Sedan en tid tillbaka handlar det mesta av Ann-
Maries arbete om utbildning, och då framförallt 
utbildning inom naturvetenskap. I botten är hon 
fysiker från Göteborgs universitet, både som exa-
menssäte och som arbetsgivare. Fysikforskningen 
har handlat om symmetrier och symmetribrott i 
atomfysik.  Före den fasta anställningen på GU blev 
det utlandsvistelser, bland annat i Seattle och i ox-
ford där hon träffade Leslie. Leslie arbetar nu på SP 
i Borås och Finform kan avslöja att det är han som 
har byggt den svenska meterstandarden och vägt 
det svenska kilogramet!

Förutom Leslie ingår tre barn och katter i familjen 
Pendrill. Dessa två katter vid namn Matilda och De-
lila är något skygga, men skymtades under visiten. 
Delila hade tidigare sällskap av Simson som lämna-
de familjen när Matilda var några veckor gammal.. I 
huset finns också två pianon. Yngsta  sonen Richard 
som läser elektroteknik i Lund spelar keyboard. 
Andra sonen Robert är kemist. Vi fick träffa dottern 
Florence under besöket, som tidigare var dansare 
men nu är miljövetare. Det är inte bara barnen som 
är musikaliska. Förr spelade Ann-Maire också alt-
fiol, men nu för tiden hänger fiolen mestadels på 
väggen.

Då vår visit går mot sitt slut får vi äran att skriva 
en rad i gästboken, där det faktiskt finns namn på 
Nobelpristagare (innan priset mottogs). Vi får även 
en rundtur i huset där vi bland annat får beskåda 

pannkaksFrukosT Hos pendrill
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Trafik-Trivia:

På Partille station går de flesta bussar en gång i 
halvtimmen. Minst 6 av dessa bussar avgår på mi-
nuten samma klockslag. Därtill ska den buss som 
stått parkerad längst in på stationen inta första plats 
i karavanen. En intervju med Västtrafiks logistik-
chef vore kanske något för kommande redaktion?

Now why did I do that? 
General William Erskine, having jumped out of the window.

Favorittransform:  Fouriertransform (”Den enda jag kommer ihåg”)

Favoritjuice:   Årets skörd, Kivik

Favoritfilosof: Passar. Ger senare svaret Stallman.

Favoritresmål:   Yosemite

om du var en kanin, vad skulle du heta då: Lisa Kanin

Favoritkompositör:  Bach, spelar cellosviter på altfiolen

ätten Pendrills släktvapen. Slutligen tackar vi för 
oss, och för pannkakorna i synnerhet, och ger oss av 
mot Igors hem. Ann-Marie ger redaktionen skjuts 
in till Partille station där vi på nytt får skåda den 
sällsamma busstrafiken.

Text: Cecilia Hult

Reportage: Pontus Laurell, Cecilia Hult, Johan Arvidson

Fotograf: Johan Arvidson
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I’m so bored with it all. 
Winston churchill

ice, ice, igor
Jag gick en dag till Igors kontor och sade att 

jag hade en ganska konstig fråga. Som tur är var 
han dock van vid konstigare frågor än jag kunde 
tänka mig, så han tackade genast ja till ett hem-
ma-hos-reportage. För att få till en riktigt jour-
nalistisk heldag planerar vi in besöket samma 
dag som pannkaksfrukosten hemma hos Ann-
Marie. På väg dit, när vi nått till Brunnsparken, 
så ringer telefonen. Igor säger att vi ska ta oss 
till hammarkullens hållplats (i Angered) sna-
rast möjligt. han plockar upp oss där, och kör 
oss samt hustrun Mirjana till Kungälv.

På vägen dit passerar vi delar av en karavan 
av 20 tomma färdtjänstbilar. Det lär knappast 
ha varit ett sammanträffande. Varför ska vi då 
till Kungälv? Jo, vi ska givetvis titta på en konst-
åkningstävling.

Skälet stavas dottern hanna. hon och hennes 
lag team online försöker sig nämligen, dagen 
till ära, på en mindre comeback. Jag vill inte di-
rekt kalla mig en konståkningsexpert (för det är 
jag inte) men det är svårt att inte imponeras av 
en så koordinerad koreografi på en ganska plan, 
men ovanligt hal yta. Men tydligen var det bätt-
re förr, t.ex. 2009 då hanna var med och kom 
på nionde plats på VM i Zagreb. Det blev ett väl 
valt tillfälle att sluta på topp.

Efter uträttat värv i Kungsälv återvänder vi 
till Angered, och når den här gången ända fram 
till Zorics bostad. Den är byggd som en cirkel-
sektor i en munk, om man med munk menar ett 
slags vridet radhus i suterrängstil. Följaktligen 
finns det några1 våningar, men inte en enda rät 
vinkel. De har bott där i över tjugo år nu. Det 

har den där monsterväxten i bakgrunden också 
gjort, men i början var den bara en halvmeter 
hög. 

Det dukas fram lite mat, bland annat mezes 
och tomat med basilika med mozzarella. Med-
an vi äter pratar vi lite historia. Båda två är från 
Kroatien, där Igor läste fysik i Zagreb. Med 
ett Fulbrightstipendium kom han till USA och 
kunde doktorera i Rochester. Efter fem år bar 
det tillbaks till Zagreb, men vad kan man egent-
ligen göra där? han fick ett tips om en ytfysiks-
grupp vid chalmers och åkte helt enkelt hit ett 
par månader för att jobba med Bengt Kasemo. 
Efter den tiden fick han ett nytt erbjudande, tre 
år långt denna gång. Utan en aning om lönen 
flyttade hela familjen hit, och de tre åren har ju 
onekligen blivit fler. Vid den här punkten var 
det två barn i familjen – en son född i USA och 
en i Kroatien. I Sverige föddes senare dottern. 
Äldste sonen jobbar förresten som lagläkare till 
amerikanska damlandslaget i fotboll. Nu bor 
dock bara Igor, Mirjana och katten Sheeba kvar. 
(Alla fysiker verkar ha katt.)

För att fortsätta historien så var det 1985 som 
Igor började undervisa på chalmers. han fick 
kliva in som ersättare för Kasemo i en dokto-
randkurs om ytfysik. Numera försöker han att 
inte undervisa alltför mycket, vilket lättast lö-
ses genom att koncentrera kurserna till samma 
läsperiod (Expfys, fasta samt Surface and na-
nophysics). Då finns det tid över under resten 
av året i alla fall. Målet framöver är att ta pen-
sion om ungefär 1,5 år, och sedan leva halva 
året i Kroatien och halva året i Sverige. Vad fyl-
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Pardon me, sir. I did not do it on purpose. 
Marie Antoinette

Så var det då dags igen. Finform rapporterar ifrån för-
eningslivet. Ni trodde att vi var färdiga med det va? Vad 
kunde det finnas för mer kalas kvar? NollK-kalas? För 
gjort. PR-kalas? För lite vett och etikett. Det finns dock 
mycket fler kalas att gå på när man är föreningsaktiv på 
denna fina skola. Vad sägs till exempel om att bli aktiv 
i en sektionstidning, och få gå på sektionskalas? Vi för-
står ju dock att det finns framförallt två saker som talar 
emot detta. Dels att invalet till nästa års Finform redan 
har varit, och dels att man vet inte om kalasen är värda 
ansträngningen. Den första invändningen kan vi inte 
göra någonting åt i nuläget, men med tanke på storleken 
på kommande redaktion så är det ju inte helt otroligt att 
du som läsare faktiskt sitter med i denna. Den andra sa-
ken kan vi ju faktiskt hjälpa till med, genom att utnyttja 
det faktum att vi är vettiga människor med tillgång till ett 
medium som når ut till i stort sett 100% av alla som läser 
finform.

Dagen började med att redaktionen fick låna svartpu-
ben av F6, och där förtärdes det lite drycker innan det 
senare bar iväg till Zaloonen, där Zenith skulle hålla 
kalaset. Döm om vår förvåning då vi var där först. Så-
dant ska man ju inte behöva stå ut med. Som tur var så 
tittade Elektra in ganska snart efter oss, och efter dem 
kom snart Kempressen dit. Det var bara vi fyra tidningar 
närvarande, men lika glada för det var vi, ty trevligt folk 

var de allihopa. Det var en hyfsat vanlig sittning, visser-
ligen var det flygande toastning som gällde, men på så 
små sittningar fungerar det ju helt okej. Mitt i sittningen 
kom sedan GastonPosten och hälsade på. De var trevliga 
medmänniskor de också, även om det bara närvarande 
en kort stund. Sittningen fortgick sedan så som sittningar 
gör. Det hölls ett quiz, som då såklart Finforms medlem-
mar sin vana trogen var med och vann (denna gång vann 
man dock inga FARM-muggar, det är förmodligen bero-
ende på vilka man vinner över). När sittningen var över 
så begav sig en del av de deltagande journalisterna mot 
diverse föreningsrum runtomkring på chalmers för att 
sedan bege sig hemåt. Överlag så rekommenderas helt 
klart sektionstidningskalas, och vi ger det fyra av fem 
trenchcoats.

Text: Finform

FinForm TesTar Tidningskalas

Favorittransform:  Fourier måste det vara. Den är inbyggd i hjärnan.

Favoritfilosof: Passar. Återkommer med Penrose, baserat på boken Emperor’s New Mind.

Favoritresmål:  Öarna längs Adriatiska kusten, de längst från landet.

MAtLAB eller Mathematica: Aldrig använt MAtLAB. Favoritprogrammet är Kaleida Graph.

om du var en kanin, vad skulle du heta då:  Sellerirot. Jaså, heta. Kanin. Big foot.

Text: Pontus Larurell

Reportage: Pontus Laurell, Cecilia Hult, Johan Arvidson

Fotograf: Johan Arvidson

ler man då pensionen med? Vad gör en person 
som Igor på fritiden? Förr spelade han en del 
fotboll i Kroatien, och basket i Göteborg – i en 
div. 3-klubb, men hur är det nu? Först får vi 
höra att han inte har en enda hobby, men sedan 
kryper det fram att han läser många kokböcker 
och gillar matlagning.

Då det börjar bli sent tackar vi för oss och be-
reder oss på spårvagnsresan hem. Men så blir 
det inte! Igor kör oss tillbaks till Johanneberg, 
under diskussioner om kursutvärderingssys-
tem. huvudpoängen från den diskussionen, 
som ni läsare ska ta med er, är att kursutvär-
deringar är viktiga, så se till att svara på enkä-
terna!

1 Per definition innebär några ett tal n i intervallet [3,17]. 
Det här lärde jag mig för länge sedan genom att läsa Hal-
landsposten. De intervjuade en Uppsalaprofessor på semester i 
Halmstad, som var väldigt noga med att definiera sådana saker 
ordentligt. I detta fall gäller n=3.

Är du lika bra som finform? testa dig själv.
Namnge alla Spice Girls, med riktigt namn, 

och kryddalias.

Svar på sidan 23
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But how the devil do you think this could harm me?  
denis diderot

par-Tie

Det finns saker som man någon gång tänkt sig 
att man borde göra. En av dessa saker är att gå 
par på en pubrunda. För den oinvigde betyder 
detta att man under chalmers pubrunda tar sig 
en dryck på varje chalmerspub som har öppet 
under kvällen.

För att visa hur detta går till tog sig en del av 
Finformredaktionen ut och undersökte varje 
pub grundligt.

11:an
Kvällen inleds på Lindholmen och 11:an som 

ligger i en källarlokal centralt på campus. På 
bardisken återfinns protokoll till redaktionens 
förtjusning, dock är dessa något utdaterade ef-
tersom ”Emils Bakficka” fortfarande är med. 
Betongkällare som försökts göras mysig.

Pub P/Restaurang R/L’s Kitchen
Ställen med identitetsproblem. Multipla per-

sonligheter? En riktig lounge med tända ljus 
som betydligt höjer mysfaktorn. Ett stort minus 
är den utgångna ölen på flaska och den sura 
ölen på tapp. colan smakar däremot bra.

SNF:s cocktailparty
Prisvärdaste besöket under pubrundan. Ett 

digert utbud av tilltugg och flera sorters vin + 
alkoholfritt alternativ fanns att välja på. De ve-
getariska quesadillas som serverades var kväl-
lens kulinariska höjdpunkt. Dock krävdes en 
motprestation i form av en något långdragen 
diskussion. Innan pubrundan är det bäst att 
runda av när deltagarna börjar vrida på sig.

Winden
Redaktionen fortsatte till Winden. Det finns 

ett dansgolv, en bar med magert (tuss tycker 
annorlunda) ölutbud och schyssta bruna soffor 
i något som ser ut som läder. När man väl satt 
sig var det svårt att komma upp. Rekommende-
ras tidigt på kvällen då ryktet gör gällande att 
kön ökar exponentiellt med tiden.

Hubben
hubben kör karaoke och stämningen är skön. 

Alla arrangörer har en lei1 runt halsen, förvå-
nansvärt skönsjungande tolkningar av gamla 
hits ljuder genom lokalen. Kanske är det den 
kalla januarinatten som avskräcker, men det tar 
emot att gå härifrån.

SNF:s Cocktailparty

Bild: Agnes Ramle

Mat på cocktailspartyt

Bild: Agnes Ramle
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Yes... A bullet-proof vest. 
 James W. Rodgers, som svar på frågan om han har några sista önskemål innan han skulle bli arkebuserad.

Basen
Grillar hamburgare utanför vilket gör att man 

blir hungrig medan man köar. Mycket stort öl-
sortiment, men helhetsintrycket är något avsla-
get.

Kajsabaren
här börjar kvällens första rejäla kö. Vi står 

som packade sillar i trapphuset. Väl inne är det 
bra med folk, och den mysiga pubmiljön förlå-
ter svårigheterna att få en sittplats.

Club Avancez
här var det drag! Livemusik av det jazzigare 

slaget och en loungelokal som heter duga. Ing-
en i Finform hade varit på club Avancez innan, 
men vi blev positivt överraskade. Dock ligger 
prisnivån över snittet på pubrundan.

Golden I
Mycket folk, lång kö. här är det något ste-

reotypt ganska välklätt och en tallrik köttbullar 
kostar en bit över hundralappen. Gemytligt är 
ändå ett bra ord för att beskriva haket.

Järnvägsvagnen
hu, här var det kallt. Men det finns nypon-

soppa. och blinkande lampor. Det är inget di-
rekt fel med Järnvägspuben, men vi drar vidare 
på jakt efter mer party.

J.A Pripps (John L’s)
Ett av de svalare ställena, vilket förmodligen 

kan förklaras med att det är öppet även när det 
inte är pubrunda. Utbud och service är bra.

Spritköket
Vilken är spritköket och vilken är Gastown?
I den ena serveras KfKb-shoten som innehål-

ler Galliano, kaffe och vispad grädde. Något 
överskattad, men det är ju ändå en grej. I den 
andra finns ett dansgolv, men ett magert drink-
utbud. På förhand kan man beställa pizza, och 
det är ju inte fel.

GasTown
Vilken är spritköket och vilken är Gastown? 

se ovan.

Fest på Focus

Bild: Jeanette Warnborg

SNF:s Cocktailparty i signes

Bild: Agnes Ramle
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Let’s be wild tonight!  
sirkka sari

Fort NOx

Vodka och lime är hÄKS-shoten. Att shotta 
sig fram är en bra metod att avverka många stäl-
len på begränsad tid, eftersom tiden att dricka 
en shot (med eller utan alkohol) är klart kortare 
än tiden det tar att dricka en öl.

Zaloonen
En ganska liten lokal med en insutten atmos-

fär. Det brukar vara kö till Zaloonen så det är 
ett bra ställe att gå till tidigt. Utanför osar mat-
lukten och Finform dreglar lite innan vi drar vi-
dare. 

Bulten
Mitt starkaste minne härifrån är att Bulten 

hade en genomskinlig bardisk. Det kanske sä-
ger en del, men tidigare upplevelser gör gäl-
lande att Bulten faktiskt är ett trevligt ställe att 
hänga på. Dippen kan alltså vara ett utslag av 
statistisk variation.

Sigurd/A-fiket
Som alltid bra drag på dansgolvet. Bästa ragg-

ningstället under pubrundan med Gasquen tätt 
inpå. Dock är kön helvetiskt lång så rådet är att 
antingen gå dit tidigt eller efter 02.

Jell-o shots från Focus

Bild: Jeanette Warnborg

Röda rummet
Mest meningslösa stället under pubrundan? 

En dörr skiljer det från V:s dansgolv som har 
bättre barer och större dansgolv. Eftersom vår 
runda börjar närma sig slutet är det möjligt att 
man uppskattar det bättre i ett nyktrare till-
stånd.

Gasquen
Gasquen har öppet till 3, och när kvällen när-

mar sig sitt slut är det en rejäl kö, men fortfa-
rande bättre än till V. Inuti ser det likadant ut 
som alla andra kvällar Gasquen är öppen; inget 
upphetsande med andra ord.

Focus
Äntligen i mål! Pubrundan avslutas på hem-

maplan. Det börjar bli något problematiskt att 
avgöra ställets kvalitet men besöket var mycket 
behagligt och vi  planerar ett återbesök.

Nästa pubrunda kommer äga rum fredag(!) 
lv 1. Vi utmanar er alla att ta er runt.

Text: Cecilia Hult

Testpanel: Cecilia Hult, Daniel Svensson, Pontus Laurell

En lyckad runda

1 hawaiiansk blomsterkrans
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hej kära läsare!

Än en gång är ni fullt upplysta om livets mysterier. Vi har nu 
lagt upp frågeformuläret som en länk på Finforms fina hemsida 
som ni hittar via ftek.se. Vi ser fram emot att höra av er, till dess 
bjuder vi på en present. tipstack till tipsarna.

Som en hjälp till alla stressade F-are där ute har er kära spalt 
gjort hjälpt er att prioritera saker i ert liv:

Att ha en relation

För: Du får ha sex när du vill

Mot: Du får annars ha sex med vem du vill

Plugga

För: Du blir smart

Mot: Du blir knäpp

Gå på föreläsningar

För: Du får sova

Mot: Du får sova

Skriva i Finform

För: Undanflykt från att plugga

Mot: Du ger andra en undanflykt från att plugga

Att bära burka

För: Du slipper göra dig i ordning på morgonen

Mot: Inget

Vara föreläsare

För: Du slipper göra dig i ordning på morgonen

Mot: Mer jobb än att bära burka

Ha blått hår

För: Det ser naturligt ut

Mot: Det syns inte under burkan

Låta bli att duscha

För: Gott om plats på bussen

Mot: Svårt att få vänner utanför F

Gå till Gasquen

För: Du får ligga med vem du vill (om du är tjej)

Mot: Morgonen efter

Inte ha kläder på sig

För: Mycket uppmärksamhet

Mot: Kallt i GD

Inte bära skor

För: hårda fotsulor

Mot: Ingen möjlighet att ha klackar

Aspa

För: Gratisgrejer

Mot: Kan råka söka

Vara sektionsordförande

För: Får bestämma

Mot: Måste se bra ut i skägg

Ha sex

För: Överlevnadsinstinkt

Mot: Mattmärken

Använda kondom

För: Fina färger

Mot: Lukten

Kugga tentor

För: Du får ha ljus och andra fina saker

Mot: Du får ha lov och andra fina saker

Tillbe Fantomen

För: Du klarar tentor

Mot: Du får inte ha ljus och andra fina saker

Sluta äta

För: Du blir rik och smal

Mot: Du dör

Frågelådan om

oh no, not again. 
Bowl of petunias

Text: Expertpanelen
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MVE230 MAtEMAtISK PRoGRAMVARA

tM1, lp1

Kursutvärderare: Emilio Jorge, Gustaf hector

Det framkom av utvärderingen att en del ansåg att 
kursen saknade lite “seriositet” framför allt med avse-
ende på Unix-innehållet. Detta skall dock åtgärdas till 
kommande år genom att kursen kommer att innehålla 
datorintroduktionen som F1 har men kommer att behålla 
ungefär samma fokus på de andra delarna. Detta borde 
även åtgärda problemet att många ansåg att kursens ar-
betsbelastning var för låg.

Det kom även en del kritik mot föreläsningarna och 
Jacques ska försöka se över upplägget och hur man kan 
lösa problemet med stora skillnader i förkunskap. han 
ska också försöka koordinera bättre med kursen i Linjär 
Algebra så att man är i fas med kunskaperna som krävs 
därifrån. Ett förslag var att ha uppdelat där vissa föreläs-
ningar mer noga gick igenom grunderna så att de andra 
kan gå snabbare fram.

Det pratades även om hur man kunde strukturera om 
delen om Matematica i kursen. En idé var att ha fler före-
läsningar och att de då ska inledas tidigare, kanske redan 
i slutet av lp1 så att de känns mer sammanhängande med 
resten av kursen.

tMA970 INLEDANDE MAtEMAtISK ANALYS

F/tM, lp1

Kursutvärderare: Erik Silfverswärd, Jonathan thors-
son

98 personer (65%) svarade på enkäten. Överlag upp-
fattas kursen väldigt positivt, och som en väldigt bra för-
sta kurs på högskolan. Den är relevant, har en väl avvägd 
examination  och har bra föreläsningar, räknestugor och 
bonusuppgifter. Övningstentan är omtyckt, men vissa 
tycker att den borde flyttas +/- en vecka. Samma sak kan 
sägas om studietekniksföreläsningarna. Deras existens 
uppskattas, och de flesta tycker att de ligger bra tidsmäs-
sigt. Några anser dock att de kan tidigareläggas.

tyvärr kände sig fyra personer kränkta under kursen. 
Det finns en kommentar om att Jana suckar innan hon 
svarar på frågor. Alla utom två svarande ansåg att sam-
arbetet mellan föreläsare och elever var bra eller väldigt 
bra. Alla uppskattade dock de stora möjligheterna att få 
hjälp.

Det mesta ska bevaras helt enkelt. Studiebelastningen 
är hög, men lagom. Kurslitteraturen är uppskattad.

tIN211 PRoGRAMMERINGStEKNIK

F1, lp2

Kursutvärderare: Justin Salér-Ramberg, Nermin trn-
janin

Kursen uppfyllde rent generellt folks förväntningar 
och kursen kändes relevant för utbildningen. Examini-
tionen motsvarade kursens innehåll, fast vissa uppgifter 
kändes lite väl svårtolkade. Närvaron på föreläsningarna 
var stor och folk kände att vi hamnade efter i teorin. Dock 
så var det inte föreläsningarna som hamnade efter, utan 
laborationerna som hamnade före. Räkneövningarna 
kändes som att de kunskapsmässigt låg efter både la-
borationerna och teorin. Vissa av laborationerna kändes 
också dåligt tidsplanerade. Labb 1 var väldigt lätt men 
kändes för mycket enklare än Labb 2. 

Labb 3.2 kändes alldeles för svår med tanke på den 
korta tiden man hade. Det krockade också med en stor 
inlämning i Fysiken omkring oss. Man kan kanske flytta 
på tiden så att man tar tid från 3.1 till 3.2. så att svårig-
hetsgraden är jämnare fördelad över tiden. Många som 
kände att hemsidan till kursen var rörig, med alldeles för 
många underflikar. Det som borde bevaras var oh-bil-
derna, labbarna och Kalle & hobbe. Det var också många 
som föreslog att man kunde köra program på projektorn 
i Gd. 

ESS116 ELEKtRISKA NÄt och SYStEM

F2, lp1-2

Kursutvärderare: Britta thörnblom, Marcus Birgers-
son

Kursen uppfyllde studenternas förväntningar väldigt 
väl, dessutom ansågs den vara både tillämpbar och rele-
vant för utbildningen.

Det har varit hög närvaro på föreläsningarna, de var 
också väldigt uppskattade.

Storgruppsövningarna har varit uppskattade och stu-
denterna tyckte Karl-Johan utvecklades mycket under 
hösten och höll en mycket hög nivå mot slutet.

Kanske skulle räknestugor fungera som ett komple-
ment till storgruppsövningarna.

Labbarna var mycket uppskattade. Det har dykt upp 
en synpunkt om att labbPM kunde vara något mer öp-
pet och låta studenten lösa större del av problemet själv. 
Även labbhandledarna får beröm.

Man tycker undervisningen bidrar stort till inlärning-
en.

kursuTvärderingarna

oh dear, I hadn’t thought of that. 
God
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Att kursen går över två läsperioder anses mycket posi-
tivt eftersom kunskaper från denna kurs respektive exp-
fys A överlappar varandra. Man känner dock att det lätt 
blir så att Elnäten nedprioriteras i läsperiod ett, och att 
duggan därmed blir lidande. Detta problem kunde kan-
ske lösas genom att flytta duggan något framåt i läspe-
riod två så den inte liger precis efter tentaveckan.

Vissa studenter efterlyser en lista över rekommende-
rade uppgifter, något som skulle kunna ge studenten en 
chans att på egen hand uppnå bättre kontinuitet i läs-
period ett där föreläsningarna ligger ganska glest. Ants 
påpekar att Davidson-boken vi använder i läsperiod ett, 
har så få uppgifter per kapitel att studenten nog bör lösa 
dem alla och att en lista över rekommenderade uppgifter 
således blir överflödig.

Duggan är uppskattad. Några tycker man kan byta ut 
duggan mot inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter 
är svårt att betygssätta, varför det är bättre att ha en dug-
ga som ger bonuspoäng. Bonuspoäng från inlämnings-
uppgifter kanske bara kan bidra till överbetyg, medan 
de mer noggrant examinerade bonuspoängen från dug-
gan även kan hjälpa till att uppnå godkäntgränsen.

Studenterna vill hellre ha mer utspridda föreläsningar 
än två på samma dag som det schemalagts nu. Kanske 
även detta är en lösning på problemet att kursen blir lite 
osynlig i läsperiod ett.

Man har upplevt att det bildats kö i föreläsningspau-
serna då man haft frågor, varför man kanske kan bestäm-
ma en besökstid någon gång per vecka då man kan upp-
söka Ants med funderingar.

Boken Electronics tycker en relativt stor del av studen-
terna är för dyr jämfört med hur mycket man får ut av 
den. tyvärr finns inga vettiga alternativ, men man kan-
ske skulle kunna skapa ett kompendium med de bitar ur 
Electronics som är relevanta för kursen. Några studenter 
påpekar att man kan klara sig gott utan Electronics bara 
man har föreläsningsanteckningar.

Kurslitteraturen tycks inte alls varit till lika stor hjälp 
som undervisningen. Man har sökt hjälp på internet, 
skrivit föreläsningsanteckningar och läst gamla tentor 
istället.

Det man främst vill behålla till kommande år är före-
läsningarna (här får Ants beröm igen), labbarna, att kur-
sen skall starta i läsperiod ett och dessutom visas labb-
handledarna uppskattning igen.

De förändringar man vill se till nästa år är återigen 
duggans placering och att man vill ha räknestugor. Nå-
gon har en idé om att man kan ha ett tätare samarbete 
mellan Elnät och Expfys A så att man synkroniserar teo-
rin med praktiken ännu bättre. Vissa delar av komplex-
analysen dök upp i Elnäten innan den presenterades i 
komplexanalysen.

Studenterna vill inte att de praktiska delarna av labo-

rationerna skall ersättas med simuleringar. 

Några tycker det skulle vara roligt med praktiska de-
monstrationer, till exempel av förstärkare, på föreläs-
ningarna.

Studenterna vill att lösning till dugga/tentamen skall 
läggas upp på kurshemsidan.

tIF081 EXPERIMENtELL FYSIK DEL A

F2, lp1-2

Kursutvärderare: Pontus Granström, Nils Wireklint

Pratar om introföreläsningen, vad kan man göra istäl-
let för teori som blivit lite överflödig. Prata mer om prak-
tiska saker som felsökning, uppförande i labbet? Mats 
kan prata med Per hyldgaard (del B) om detta och synka.

Lite ont om tid att dela in labbgrupper, tycker Mats.

Laborationer

Stressigt, ont om tid.

Labbhandledare: bör instrueras att se till att folk följer 
med, och ha liknande krav och inte hjälpa till för mycket. 
Engelska är ett problem, frågan är var eleverna ska lära 
sig engelsk terminologi. Kanske ha en ordlista i labb-pm.

trasiga komponenter: Reservlager med nya kompo-
nenter hos handledare? Uppfostran i komponenthante-
ring (släng trasiga).

Förståelse: Lite stressigt ibland, finns ingen tid att ex-
perimentera. Kunde hjälpa med bättre synk med elnäten. 
Se över förberedelseuppgifter.

teorisammanfattningar/labb-pm: Se över teorisam-
manfattningar, jobba iterativt med labb-pm. 

tidsbrist: tar tid att felsöka. Kan vi lära ut detta? Långa 
köer. Problem att elever kommer vid senare tillfälle utan 
att säga till innan. Kan lösas med att i slutet på labben pla-
nera för senare tillfällen. Då kan man också se hur många 
som blir klara i tid.

Lödningslabben kort, kanske omfördela?

EEF031 ELEKtRoMAGNEtISK FÄLttEoRI

F2, lp2

Kursutvärderare: Rickard Andersson, Marcus Birgers-
son

Shit!  
Norman Stansfield  (i Leon)
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Your MothER?!  
Amuro Rey  - någon gundam-grej

Majoriteten anser att kursen uppfyller förväntningar-
na och att det var en intressant kurs. Den ansågs vara re-
levant för utbildningen av nästan alla. Gällande förkun-
skaper ansåg de flesta att de hade tillräckligt sedan innan. 
Det var några få från tM som tyckte att det refererades 
till elnätskursen, men detta gäller antagligen saker man 
läst på gymnasiet. En del kommentarer har gjorts angå-
ende att antenner tar upp en större del av tentamen än de 
motsvarar i föreläsningstid. Dock är antenner en applika-
tion av allt man gått igenom tidigare, så sådana uppgifter 
motsvarar mycket annat. Det har även kommenterats på 
att statikdelen gås igenom över längre tid än dynamiken, 
trots att de tar upp lika stor del av tentan. Antagligen be-
ror detta på att statiken behöver mer tid då detta är grun-
den till allt annat som gås igenom i kursen.

Det är ca 20% av eleverna som gått på mindre än 25% 
av föreläsningarna. Detta kan bero på att gamla rykten 
ligger kvar om powerpointundervisning, men även att 
kursen faktiskt är ganska bra lämpad för självstudier. Det 
var dock mest positiva kommentarer angående föreläs-
ningarna. Det kan kanske önskas lite mer exempel under 
föreläsningarna. Det var även ett par kommentarer om att 
reservtillfällena skulle kunnat utnyttjas till just att räkna 
exempel. Det var ett par extratillfällen som inte utnyttja-
des. Räkneövningarna fick inte så höga betyg. Detta beror 
eventuellt på att övningsledaren är helt ny. Kommenta-
rer som getts är att räkneövningsledaren räknar utan att 
förklara sina steg och motivera sina lösningsgångar. Det 
önskas även att övningsledaren pratar mer under räk-
nandets gång och inte bara skriver ned sina beräkningar. 
Detta kommer antagligen bli bättre nästa år när han blivit 
varm i kläderna. Det hade varit bra att ha någon slags 
utbildning för doktorander som skall undervisa, eller en 
handledare som kan stötta dem och ge tips.

Angående webfrågorna har en del kommentarer getts 
att det är tvetydiga frågor ibland, samt att vissa hänvis-
ningar till uppgifter var felaktiga. Gällande hur stor hjälp 
undervisningen varit till inlärningen var svaren övervä-
gande positiva. De som inte ansåg att det var till hjälp 
har kommenterat att de istället valt att läsa in materialet 
själva, då detta passat dem bättre. Arbetsbelastningen 
ansågs av många varit hög, men inte värre än vanligt. 
Kommentarer har getts att inlämningsuppgifterna höjde 
arbetsbelastningen, men dessa är ju frivilliga. Duggan 
hjälper till att sänka arbetsbelastningen.

De flesta tycker att det fanns bra möjlighet att ställa frå-
gor och få hjälp, dock tyckte några att det var svårt att få 
svar via mail, särskilt under tentaveckan. Folk tyckte att 
kurslitteraturen var lite dyr men att boken var bra. Kom-
pendierna fick bra kritik. Både boken och det komplet-
terande materialet får beröm och anses ha hjälpt till med 
inlärningen. Nästan alla anser att kurshemsidan är bra.

Några har lite svårt att förstå poängsystemet på tenta-
men. Folk vill bevara det mesta med kursen, framförallt 
undervisningen på svarta tavlan. Några anser att duggan 

borde gå att skriva flera gånger per år, för att om man 
inte har gjort duggan blir tentan väldigt svår. Poängen 
från duggan gäller dock hela året. Dessutom är duggan 
till för att eleverna skall komma igång med studierna 
från början i kursen. Det har även kommit några kom-
mentarer om att teorifrågorna på duggan och tentamen 
skall vara lite tydligare. Några gånger låg inte riktigt fö-
reläsningarna i fas med storgruppsövningarna. Det beror 
nog mycket på att det var första gången undervisningen 
skedde på svarta tavlan, så det var svårt att veta hur lång 
tid allting skulle ta. Några efterfrågar mer härledningar 
under föreläsningarna.

tIF075 MILJÖFYSIK

F2, lp4

Kursutvärderare: Philippe Klintefelt collet, Jonathan 
arvidsson

Bertil var en uppskattad föreläsare. Kursboken var dä-
remot desto mindre uppskattad, och Patrik, som skall ta 
över kursen nästa år, ska leta efter en ny.

En del elever upplevde kursen som arbetstung, och 
Patrik tittar på om förslagsvis duggan kan plockas bort. 
Bibliotekskursen skall så småning om flyttas till en annan 
läsperiod tidigare i utbildningen, i syfte att avlasta en re-
dan tung läsperiod.

Eleverna upplevde att inlämningsuppgifterna var den 
mest givande delen av kursen. Dessa kommer bevaras, 
men eventuellt distribueras veckovis istället för klump-
vis som tidigare. Detta för att underlätta elevernas arbe-
te, och eventuellt ge möjlighet åt examinatorn att lämna 
feedback under kursens gång. Projektet skall ses över och 
kommer eventuellt att ändra form.

FtF140 tERMoDYNAMIK och StAtIStISK FYSIK

F3, lp1

Kursutvärderare: Philippe Klintefelt collet, Rikard 
lundmark

Kursen uppfyllde överlag förväntningarna, den upp-
levdes av de flesta som mycket relevent för utbildningen 
och Göran var mycket uppskattad som föreläsare. Före-
läsningarna fick viss kritik för ett aningen rörigt Power-
Point-användande, men överlag kändes användandet 
motiverat.
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Uh-oh! Wrong switch.  
captain Amazing (Mystery Men)

Studenterna tyckte att kursens upplägg med två 
duggor var bra, vilket kommer att bevaras till nästa år.

Görans arbetsblad fick stående ovationer, och kommer 
även de att behållas till nästa år.

Kursboken fick enastående positiv kritik. Studenterna 
upplevde emellertid att många av uppgifterna i boken 
inte var tillräckligt utmanande. Inför nästa år kommer 
därför nivån på uppgifterna som löses av studenterna 
samt på räkneövningarna, och även examinationen att 
höjas något. Dessutom kommer delkapitlet om kemisk 
potential att inkluderas i kursen, vilket inte gjordes i år.

Studenterna tyckte att laborationerna var okej, men 
att de inte krävde speciellt mycket eget tänkande. Därför 
kommer laborationerna till nästa år troligtvis att få mer 
problemlösningskaraktär. Göran skall även undersöka 
om det är möjligt att lägga in en laboration på fasöver-
gångar för blandningar till nästa år.

För att citera den näst sista kommentaren i utvärde-
ringsenkäten - ”Kursen är jättebra! Önskar alla kurser var 
så här!”

FtF131 MAtEMAtISK FYSIK

F3, lp2

Kursutvärderare: Rikard Lundmark, Johanna tern-
ström

En mycket uppskattad kurs som väl uppfyllde studen-
ternas förväntningar. Inlämningarna var uppskattade, 
men vissa anser att tentan borde representera innehållet 
i kursen bättre. Många önskar även bättre feedback på 
inlämningarna. Föreläsningarna var väldigt uppskattade 
och majoriteten var på de allra flesta. Lite mer struktur på 
föreläsningarna är dock efterfrågat. Räknestugorna skul-
le behöva vidareutvecklas lite för att bli mer inspirerande. 
Arbetsbelastningen uppfattades som hög men detta sågs 
som en bra sak. Kurslitteraturen uppfattades inte som jät-
teviktig, men med mer anknytning mellan bok och före-
läsningar skulle den vara bra. Studenterna ser boken som 
bra att ha för framtiden. Klarare betygsgränser redan från 
början för tentamen efterfrågas. Sammanfattningsvis en 
mycket uppskattad kurs och föreläsare.

1. Melanie ”Scary Spice” Brown

2. Melanie ”Sporty Spice” chisholm

3. Emma ”Baby Spice” Bunton

4. Geri ”Ginger Spice” halliwell

5. Victoria ”Posh Spice” Adams (Beckham)
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No! Stop!! 
Ash Ketchum, första pokémon-filmen.

”dödssTöTen” i kopparbunken
Välkommen till kultursidorna! Den här gången har vi 

valt att fokusera på två böcker av den tidigare chalmer-
sanställde Eric Floryd. Just dessa två böcker, ”Morden i 
kopparbunken och skeppsprovningsrännan” samt ”De-
tektivromanen Vem mördade prodekanus?”, utspelar 
sig vid campus för Göteborgs tekniska högskola (Gth). 
tydligen ligger denna högskola vid Gibraltargatan, och 
dess fysikinstitution ligger på någon slags kulle. Nej, lik-
heterna slutar inte där heller.

I alla fall, böckerna gavs ut 1995 resp. 1993 på Floryds 
eget förlag Framtiden. De trycktes på E-sektionens tek-
nologtryck och gjorde en så stor succé att det bara finns 
4-6 exemplar kvar på Sveriges bibliotek, varav endast ett 
i Västsverige. hur väl har verken åldrats? Jag begav mig 
till läsesalen på Universitetsbiblioteket för att ta reda på 
saken. Jag vill inte säga att jag blev besviken, men... Man 
kanske kan säga att böckerna erbjuder ungefär det man 
kan vänta sig av mordhistorier som utspelar sig på en 
teknisk högskola i Göteborg, fast med extra allt. 

Baksidestexten uppbringar kanske än mer entusi-
asm än vad jag själv kan: Denna detektivroman är nog den 
egendomligaste, mest excentriska och makabra, som någonsin 
skrivits. Ja, vi vågar påstå att den är fullständigt unik i sin 
genre! Handlingen utspelas i högskolemiljö, där den försatte 
den akademiska världen i gungning! Hela nationen blev för öv-
rigt ordentligt omskakad i sina grundvalar! Vi vill inte förta 
spänningen för läsaren genom att här föregripa och avslöja ens 
någon enda detalj, mer än att romanen ”sätter läsarens ana-
lytiska förmåga på hårda prov”, fastmer kanske, än den rent 
spänningsmättade! Därför anmodas denne, att själv lotsa sig 
igenom labyrinten av intensiva upplevelser vilka även ger stora 
möjligheter till eget detektivarbete – egna slutsatser – egna av-
slöjanden! Lycka till bland alla de chockerande överraskningar 
”berättaren” utsätts för!

hatar du spoilers? Då är det här kanske ett bra läge 
att sluta läsa. Å andra sidan kommer jag nog inte rekom-
mendera boken till annat än självplågare, så hur vill du 
egentligen ha det?

MORdeN I KOPPARBuNKeN OCH 

SKePPSPROVNINGSRäNNAN

Vi börjar väl, som man ofta gör, med den konsonant-
tätare titeln. Bokens berättare och huvudperson heter Eric 
Gongmark (ett namn Floryd tidigare använt som pseudo-
nym), är 39 år, bosatt i torslanda och arbetar som någon 
slags högre ekonomisk administratör på Gth. Märks det 
på något sätt att han är från Göteborgsområdet? Ur in-
ledningen:

Hela familjen älskar fisk i alla ”ton”-arter - så lustigt man 
kan få till det ändå, ähum. Jag vågar faktiskt påstå, att vi med 
vårt ”fiske”, nästan är uppe i självförsörjning av den varan. 
Vilket vi stadsbor är mycket stolta över!

Gongmark är inte någon person man förväntar sig 
lösa mordgåtor, dels på grund av att hans yrke sällan er-
bjuder den möjligheten och dels för att han verkar ha en 
total brist på slutledningsförmåga och systematiskt arbe-
te. Boken i stort tycks gå ut på att han tidigt får ett antal 
ledtrådar, tänker över dem i ett senare kapitel, har glömt 
dem i ett tredje, kommer ihåg dem i ett fjärde, hotas i ett 
femte och följer upp dem i det sjunde. (Med reservation 
för kapitelnumreringen.) Men han har i alla fall ett fan-
tastiskt talspåk.

Det du, kära ”Heddan”, var en upplysning av extra prima 
hög kvalitet!

ovanstående två citat ger en viss bild av Floryds 
språk. han misshandlar förvisso grammatiken mer på 
andra ställen, men detta bruk av citationstecken är nog 
det språkliga grepp som plågar mig mest. okej, om han 
hade använt dem för att markera ironi och slangformer, 
men hur förklarar man ”landområde”?! 

Nog om detta, vad är egentligen handlingen? Jo, bo-
ken är helt enkelt Gongmarks rapport om vad som 
”hänt” i hans utredning (Floryds citationstecken. Seri-
öst.). Det börjar med att en professor John Andrell hittas 
död i Kopparbunken. han var tydligen förstahandsvalet 
till en tjänst på institutionen för högspänningsteknik. Av 
någon anledning följer varken polisen eller Gongmark 
upp vilka de övriga sökande är. Istället tycker Erics mor-

bror hildor, som är polis 
och tydligen ansvarar för 
fallet, att det är Eric som 
ska ordna upp saken, 

”för om någon skulle ha 
möjlighet att kunna ”knäcka 
nöten”, så borde det vara 
någon som dagligen är sys-
selsatt på högskolan!” 

Jo men visst. Sen hittas 
en död kvinna i rännan, 
och visst var hon andra-
handsvalet till den där 
högspänningstjänsten. 
tredje namnet på listan 
är nu en Adolf Adolfsson. 

till skillnad från hildor 
tycker inte Gongmarks fru att Eric ska hålla på med det 
här fallet, inte ta dessa onödiga risker. Den bästa lösning-
en på det problemet är uppenbarligen att skicka henne 
och resten av familjen till Blekinge, och därefter inleda en 
”operation lammkött” riktad mot den 14 år yngre Sylvia, 
som är en sekreterare på den där högspänningsinstitutio-
nen. Målet, säger han sig själv, är bland annat att ta reda 
på mer om den här Adolf Adolfsson. trots denna tanke-
verksamhet har han egentligen inte kommit ett enda steg 
längre i utredningen, men nu börjar hoten, förföljelsen 
och våldet. Vad sägs om denna blodisande skildring?
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A plague... on both... your houses... 
mercutio

Smånynnande och steppande ner för de sista trappstegen 
mot parkeringen, tyckte jag mig höra ett underligt flåsande 
bakom mig, så jag vände mig hastigt om.

Den vändningen räddade förmodligen mitt liv, för tack vare 
den missade den med rånarluva försedde förföljaren sin dolk-
stöt mot mitt hjärta. Istället rispade han upp ett ytligt, men 
starkt blödande sår utefter min vänstra sida.

”Din jävla snokare”, väste individen med förställd röst. Inte 
ens ni ska få sätta krokben för mig!

- Vad tar du dig till din vettvilliga blådåre!, skrek jag i falsett.

När förövaren såg att jag beredde mig på försvar, tog han sin 
mats ur skolan, och schappade iväg. 

Boken, charmoffensiven och mordförsöken fortlöper. 
Bland annat blir Gongmark jagad runt campus av ovan 
nämnde blådåre och beskjuten på väg ner från Fysikkul-
len. Varför är egentligen lite oklart, för de enda framgång-
arna han möter stavas Sylvia. De flyttar oväntat nog ihop, 
i Adolfs lägenhet (Sylvia har fått låna den under Adolfs 
semester). Där finns en dörr som aldrig, aldrig, aldrig får 
öppnas. Absolut inte. Alls. Eric inser dock att alla bra för-
budsregler ska avslutas med ”om du inte verkligen vill” 
och bryter snart upp den. Rummet innehåller en impone-
rande Wagnersamling och ett slags offeraltare till hitler. 
Det finns också ett dokument från Skatteverket, där en 
önskan om att byta namn till en viss Adolf avslås. Av nå-
gon anledning återger Floryd därefter fyra sidor med ut-
valda citat ur Mein Kampf. Eller ja, jag säger anledning. 

Efter ett par veckor återvänder familjen till Göteborg. 
Familjemannen Eric tar sitt ansvar och dumpar Sylvia, 
för att sedan planera familjesemester. Det blir som det 
blir med den saken. Familjen delar upp sig och åker på 
semester till olika ställen – Eric med fru åker till Sarek, 
där han beskjuts igen. De flyr tillbaks till säkerheten i Gö-
teborg. Mördaren har nu bestämt sig för att Eric minsann 
ska dö innan han löser fallet på riktigt (att han inte är i 
närheten är ju en ren petitess). Det blir i alla fall en längre 
biljakt, efter vilken mördaren erkänner, Sylvia avlider av 
skottskador och Eric hamnar på sjukhus. Där får han reda 
på hur nöjd morbror hildor är med hans arbete, och att 
hans dotter ska gifta sig med Adolf Adolfsson. tydligen 
är Adolf inte samme Adolf som ville byta namn, utan han 
hyrde lägenheten i 2:a hand. Se där.

Vem mördaren är? Nä, då får du allt läsa boken själv.

deTeKTIVROMANeN 

VeM MöRdAde PROdeKANuS?

Denna tidigare bok heter faktiskt så. Den beskrevs i en 
samtida recension med orden 

”Med sitt suveräna förakt för konventionell grammatik, be-
rättarteknik och intriguppbyggnad har Floryd åstadkommit en 
roman som med bred marginal passerar alla gränser för parodi, 
pekoral eller kalkonstatus.” 

Boken utspelar sig på samma plats i rummet, men ett 
par år tidigare. Persongalleriet är delvis detsamma, men 
eftersom det är ett par år tidigare är Eric Gongmark plöts-
ligt i femtioårsåldern. Förutom denna kronologiska miss 
är det faktiskt den bättre av de två böckerna. Kanske be-
ror det delvis på ordningen jag läste böckerna i, att jag på 
något plan kommit att acceptera att Floryds stil är som 
den är. tydligen ska den vara ett kamouflerat skämt med 
”hela genren, som sådan”. I så fall förefaller ”Morden i 
kopparbunken och skeppsprovningsrännan” som ett 
mindre dolt, mer groteskt och perverterat genreskämt – 
som inte fungerar.

Förvisso är varken handling eller talspråk speciellt 
trovärdiga i ”Detektivromanen Vem mördade prodeka-
nus?” heller, men huvudpersonen Gongmark förefaller 
inte längre vara fullt så oerhört trögfattad. Ett endimen-
sionellt, egoistiskt arsle som håller tillbaks utredningen 
genom att undanhålla information, javisst, men inte rik-
tigt lika långsam i tanken. Att framstegen tar lång tid be-
ror snarare på att folk helt enkelt vägrar att berätta vad 
de vet.

Saken är den att prodekanus är en mycket trevlig man, 
fram tills att han får omkull någon kvinnlig anställd, gör 
sin del så fort det bara går och sedan sticker. Därför bil-
dar de utnyttjade en hämndförening, och prodekanus 
mördas. han hittas sedan hyfsat rituellt mördad, med 
knivhugg lite varstans 
och med sin lem i sin 
mun, på ett svetsbord nå-
gonstans på M-sektionen. 
På ett svetsbord bredvid 
ligger fem julskinkor.

Gongmark frågar folk, 
men ingen säger något. 
En kvinna begår själv-
mord. han frågar vidare, 
men ingen säger något. Självmordsförsöken och mord-
försöken fortsätter. han frågar igen, och då börjar han 
hotas. till sist får han ett brev hem, som innehåller en 
bekännelse och en kärleksförklaring. och sen är det slut.

Intriguppbyggnaden är som sagt under all kritik. Bo-
ken bjuder dock i övrigt på ett mer stabilt hantverk än 
vad ”Morden i kopparbunken och skeppsprovningsrän-
nan” erbjuder, med färre avgrundsdjupa, hatbara mo-
ment. tråkigt nog är det ju lite så att man faktiskt delvis 
läser de här böckerna för att få uppleva deras monumen-
talt orimliga kvalitet, och då är det ju ändå just ”Morden 
i kopparbunken och skeppsprovningsrännan” man får 
rekommendera de hugade.

Text: Pontus Laurell

ocH andra mord
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Don’t let it end like this. tell them I said something. 
Pancho Villa

32 33

FavoriT i repris FinForm 04/05
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Ajj! 
Anonym poet



FinForm Hör dig
”Jag är väldigt bra på att hitta länkar som säger exakt det jag vill.” 

Annika Johansson skriver ekonomiprojekt

”Vi hade en person i Ystad som hette Isak. han hade inte sex med grejer,  
men han var en före detta elitcyklist.”

ubbe minns sin barndom

”Jaha, ådror. Jag trodde du menade mjukost.”
Albin Jonasson Svärdsby

”Sådär, nu har jag tagit min brie! Nu ska jag på toa.”
Harpan, på cocktailparty

”Men vad är det med andra däggdjur egentligen? De har tolv tuttar.  
Det är därför man vill vara mansgris.”

Johan Florbäck, zoolog

”Jag kommer inte ihåg hur man spelar Memory.”
Johan ”Trollkarln” Nordevall

”Finform! Är det någon tidning eller?”
Albin ”Explorer”

”If an individual can be described by equilibrium statistical mechanics,  
it is probably dead.”

Bernhard Mehlig

”Jag tog en del bilder i tvåan, sen slutade jag.”
Tuss

”Asså, jag tänker på toaletter... Bara så där. Är de inte lite små?”
Daniel ”D-Dawg” under pubrundan

Stänkarn: När är valborg i år?
Ekorre: Vadå? Det är ju alltid den 29:e. Idiot.

i NGEt BIDRAG VAR DÅLIGt NoG FÖR Att VINNA VÅR tÄV-
linG. härmed avlyses tävlinGen för  

sektionens bästa.


