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Nya tider, förändringar i M-Ord. Jag heter
Gabriel och som chefredaktör för
tidningen utgör jag tillsammans med
kassör Micke den nya delen av
redaktionen. Det är nog mycket vårt fel/
förtjänst att tidningen fått ett lite nytt
utseende, både beträffande layout och
innehåll. Även om nivån förr låg ganska
lågt vad gäller humor, så dansar vi
numera med lätthet limbo under tidigare
lagda ribbor. Förhoppningsvis skall detta
förhöja underhållningsvärdet på
tidningen, utan att förta det sakliga
innehållet. Många av våra skämt är nog
stulna, känner du att just du är
upphovsman till något av dessa så var
stolt, inte arg.

Vi kommer att försöka spegla mycket av
det som händer på sektionen, i detta
nummer finns information från alla M-
föreningar. Även nollningen är en stor
puck detta nummer, så det är bara att
gotta sig i bilder, intervjuer och artiklar
(de två sistnämna ska nog stå i singularis,
men ändå...).
Kom ihåg, vi är räksalladen på din
mosbricka. Se tidningen som en godkänd
ursäkt att stanna upp i tentapluggandet.
M-Ord avnjutes bäst med en kaffe och
kokosboll.

Chefsredaktör:
Gabriel Sternberg

Kassör:
Mikael Renlund

Skribent:
Elisabeth Gren

Skribent:
Björn Pålsson

Skribent:
Josefin
Salén
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Redax tog en sväng ner på stadens gator och frågade
slumpmässigt utvalda personer vad vår favoritfant kan
tänkas pyssla med för att tjäna sitt dagliga bröd. Här är
göteborgarnas kommentarer:

 

 

 

 

 

Biståndsarbetare.
Mattelärare, det
hade jag aldrig
gissat.

Spårvagnschaufför
så klart!

Karl är nog hjälparbetare i
Colombia.

Killen jobbar med datorer.

 

 

 

 

Han jobbar för fjällräven.

Han ser ut som en sjuksköterska.

Om jag ska gissa tror jag
han är en journalist.

Jag känner igen honom.

 

 

 

 
 

 IT-gubbe. Det syns ju!

Han studerar nog.

Jag tror han arbetar med
andevärlden.

Han arbetar med regnskogen.
Jaså är han matematiker? Han
kommer nog från regnskogen i
alla fall.

Yrkesrelaterade frågor
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De maskinstudenter som gjorde sin
plikt och gick på föreläsningarna förra
vintern minns säkert hur otroligt kallt
det var i föreläsningssalarna. Tyst för
sig själv beskyllde man den
husansvarige för att vara snål med
värmen. Klockan halv nio på
morgnarna var de nog fler studenter
som förbannade sig över den stackars
husansvarige, än det var studenter som
fattade var föreläsaren snackade om.
Till slut uppdagades det att det var en
terrorist som kvällstid härjade med att
dumpa elementeffekten på hela
hörsalsvägen. Existensen av
Radiatormannen var således allmänt
känd och ett nytt hatobjekt upptog vår
tankeförmåga under
morgonföreläsningarna.

Än idag är det oklart vilka avsikter
Radiatormannen hade med sina aktioner.
Var han en militant energiaktivist? Ville
han att vi skulle bli förkylda och tappa
rytmen i vår skolgång? Satt han på håll
och småskrattade åt hur vi huttrade och
frös? Det finns många frågor vars svar
Radiatormannen sannolikt tar med sig i
sin grav.

Enligt Securitas, som registrerat
användandet av radiatormannens
passerkort, är han en doktorand på Väg
och vatten. Det är dock oklart om han
agerar under falsk identitet med ett stulet
passerkort eller om han medvetet signerar
brottsplatsen vid varje kupp.

Med den tekniska bevisningen i
ryggsäcken har M-ord försökt kontakta
Leif GW Persson, professor i kriminologi,
för en gärningsmannaprofil. Efter ett
misslyckat försök har redaktionen själv

tagit sig friheten att profilera
gärningsmannen.

“Radiatormannen är en ensamvarg som
egentligen vill lösa tredje världens
energiproblem. I frustration agerar han
som  energikonserverare på Hörsalsvägen
och menar att vi bortskämda studenter
inte ska ha det så varmt och gott när
människor fryser ihjäl på Vitrysslands
gator”.

Låt oss hoppas att Radiatormannen har
lagt sina extremistiska ageranden bakom
sig och låter Hörsalsvägens element

Radiatormannen

berika våra föreläsningar med en behaglig
rumstemperatur i vinter.

Det bör anmärkas att det inträffade en del
andra underliga händelser under samma
tidsperiod som Radiatormannens aktioner
utfördes. En mängd kaffe- och
godisautomater blev rånade, och satt man
i studiehallen under kvällstid kunde man
ibland se en kille rota igenom soptunnorna
efter aluminiumburkar. På grund av
bristande bevisning går det inte att knyta
dessa händelser och denna person till
Radiatormannen. M-ord uppmanar i stället
läsaren själv att spekulera.
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M-Styret
Vårt styre på maskin består av sex glada och charmiga teknologer som ser till att
allt på teknologsektionen flyter som det ska. De vet hur en högt uppsatt person på
M ska smekas, de vet hur en förening ska behandlas och de vet hur en slipsten ska
dras. Dessutom arrar de grymma sektionsmöten.

Info från tredje våningen

 

Medlemmar
Oskar Sjögren
Maria Rydberg
Helena Karlsson
Per Carlsson
Carl Christian Dansund
Simon Holmström

Vad är på gång just nu?
I dagarna åker vi till KTH för
viktiga möten och nödvändig
samkväm. Dessutom
assisterar vi hela tiden
föreningarna i deras arbete.
Man kan praktiskt taget säga
att vi styr upp föreningarnas
aktiviteter…(hehe)

Vad har ni gjort hittills i höst?
Än så länge har vi medverkat i nollningen, hållit i och styrt upp ett sektionsmöte
där det bl.a. valdes in en ny fanbärare, en ny medlem i MARM samt en ny kassör i
MStyret.

Har era arr blivit som ni tänkt er eller var det bättre förr?
Det är klart att det var bättre förr, men det är ju inte alla styren som är så hängivna
som just årets. Se upp när M-Styret arrar nåt, då vankas det duktigt med kul!

Aspning?!
Det är ju ett tag kvar till aspningen så några detaljer behövs kanske inte dras nu..
det kommer dock att märkas när allt så småningom drar igång!
Idealasp: En allvarlig slagkraftig och driftig människa med tillräcklig självdidtans
för att fungera i grupp.

Varför ska man gå på sektionsmötet?
På sektionsmötet bestäms vad som ska hända på M-sektionen. Kommer du inte och
säger vad du tycker så kan du inte heller klaga på att livet suger p.g.a. oss eller
något som händer på sektionen. Så kom dit!!

När kommer styret återinföra overaller som föreningsplagg?
Så fort som möjligt.
Vi längtar (red.anm)

Vi teknologer pungar ut med 40 spänn varje termin till er. Vad gör ni med
dem?
Köper nya overaller till styret…
Pengarna går till äskningar och annat som gynnar gemene teknolog. Välkommen
upp till oss om ni har frågor.

Blir det något konkret av allt bullshit ni snackar om på alla möten?
Det är i alla fall vår målsättning. Men det vi gör beror på vad teknologerna vill att
vi ska göra! Så kom på sektionsmötet!
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M-Sex
De bor i ett skrymsle på Winden. När de väl kryper ut därifrån bjuds det på partaj,
M-Sex , våra egna festfixare:

Info från fjärde våningen

Medlemmar
Johan “der sexmeister” Sturesson
David “Manhattan” Lilienberg
Kalle “Lill-Kalle” Nilsson
Kalle “Stor-Kalle” Andersson
Johan “Seta” Setterberg
Kristin “Mamma Ben” Larsson
Johan “Van-”Dahl
Klas “Pajasen” Oscarsson

Vad är på gång just nu?
22/10 smäller det på nytt då vi upprepar
dundersuccén från “intro-tentarajet” och
bjuder de lyckliga maskinarna + annat
löst folk på tentaraj. Rajet kommer den
här gången bli väldigt smak- och
stilfullt. Med andra ord funderar M-Sex
på att sätta kyskhetsbälte på Klas...

Vad har ni gjort hittills i höst?
David har flyttat, Johan har satt upp en spegel i hallen, Klas har investerat i en
mixer, lill-Kalle somnade på sin DVD som nu är obrukbar. Annars har inget
anmärkningsvärt hänt.

Har era arr blivit som ni tänkt  er eller var det bättre förr?
“Bättre förr” är ett begrepp som M-Sex ej känner till. Största anledningen till
detta är att ordet “förr” i det här fallet refererar till något som hänt för x antal år
sen. Detta ställer till problem då M-Sex  gemensamma minne inte sträcker sig
längre än tillbaka till Danmarksresan torsdagen efter termodynamiktentan. Om
den finns det dock mycket att förtälja..
Ehh, tack en annan gång, red.anm

Aspning?!
Dröjer ju ett tag.. Vi hör av oss nästa år.

Ni är sektionens festförening. Ärligt talat, är det inte lite bögigt att glida om
kring i kostym? Och så har ni ju ett rosa rum?
Manlig vänskap är viktig såväl i amerikanska fängelser som på maskin där
flickorna är lätträknade. Denna tes går M-Sex (med Kristin i) i bräschen för.

Vad kan ni erbjuda på Chalmers som inte finns på avenyn? Varför ska man
gå till Winden?
Winden erbjuder en välsorterad bar, stort dansgolv, rikligt med sittplatser,
attraktivt läge och bra nattrafik. Vi har Gorby´s också…(ibland)

Vi har hört rykten att det blir punktema på årets bal. Stämmer det?
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MISS
Maskins enda sanna atleter har en aktiv höst med att få lata och/eller nördiga
maskinare att röra på fläsket. Under nollningen har vi sett Missarna flänga runt i
sina slimmade sporttröjor, bl.a. fixades den traditionsenliga beachvolleyturneringen
i Frölunda. Ett antal coola sportarr planeras under hösten, läs själv MISS egna
ord:

Har era arr blivit som ni tänkt er eller var det bättre förr?
Svaret är ja!

Aspning!?
När det börjar kännas riktigt mörkt och kallt i läsperiod 2 kommer MISS:arna, likt
nissarna, att tända adventsljusen och lysa upp er tillvaro. MISSA inte detta!
Hur vår aspning blir vet vi inte själva än…men den kommer vara, och den kommer bli
bra, det lovar vi! Så känner ni er lite trötta och degiga kommer vår aspning, såsom
trolldrycken ger glöd och styrka åt gallerna, ge er ork att tackla tiden på Chalmers.
Idealasp:  Idealaspen är 1,95 lång, 100 kg vältränad kropp, sunt leverne…nej självklart
är alla välkomna!  Se på oss, vi kom med ☺
Hade tiden och pengarna funnits till den perfekta aspningen skulle nog allt som vi brukar
kalla prova-på-aktiviteter i annorlunda sporter finnas med i mängder, kanske någon
skidresa… och myskvällar såklart så man lär känna varandra även när man kopplat av
vinnarinstinkten. Men så går vi på Chalmers så det där med tid… och pengar…

Är det sant att man måste fixa göteborgsvarvet på 1 1/2h för att platsa i MISS?
Självklart, särskilt med tanke på att så många av oss har sprungit det…. Peter funderar i
och för sig starkt på att ställa upp med sin montertruck nästa år ☺

Vill ni prova på att vara en MISSare? Hör av er så kan ni hjälpa oss vid någon uttagning
till Chalmersmästerskap eller något vi själva arrar.

Vill ni veta grymma detaljer om Missarna, gå in på vår hemsida:
www.mtek.chalmers.se/~miss

Info från tredje våningen

Medlemmar
Yrbollen Erika är ordförande,
kassörskan heter Emma. Uppstyrande
mot himlen är Charlotte och Ylva där
man hittar Peter som flyger runt
bland sina egna tankar.

Vad är på gång just nu?

Mycket planer… försöker tappert få igång
M-arna! En M-turnering i paintball och ett
prova-på-tillfälle med gokart planeras för
fullt så ni får hålla utkik framöver. Innan
jul i alla fall…
Sen har vi vår tid varje vecka i
kårhusets idrottshall dit allt M&TD-
folk som vill röra på sig kan dyka upp.
Elva till ett varje lördag. Det har redan kommit igång ett gäng tappra som sparkar bollar
mot Asterix! Alla maskinare har möjlighet att skutta omkring likt Fant i jakt på
ekvationer!
Så kom ihåg:
LÖRDAGAR 11-13 !!!
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eXPerimentverkstaden
Medan man själv aldrig får tummen ur och dessutom har samma tumme mitt i
handen, finns det faktiskt ett gäng som gör något kreativt i en verkstad lång nere i
källaren. XP  består av ett 50-tal glada medlemmar och sedan i höstas finns en ny
styrelse monterad i föreningen.

Vad är på gång just nu?
Riktning av en uppgiven och ledsen Bruno efter diverse föreningsaktiviteter under
nollningen. I samförstånd med Vägverket anser XP att vägskyltar icke bör forceras
medelst sektionsbil. (Rustet sägs ha gjort en repa som är längre än bilen, reds anm.)

Korta frågor:

Vilken maskin i verkstan är den största penisförlängaren?
Hittills är det den automatiska sminkmaskinen i det blå skåpet.

Är det manligt att svetsa i bar överkropp? Gör ni det?
Förvisso. Dock är bar underkropp att föredra.

Är det sant att det är någon i XP som har designat café bultens logga som liknar en
mutter och har två hörn för mycket?
Ingen kommentar.
(det tar vi som ett ja, reds anm.)

Vad är det för skillnad på en bult och en skruv?
Uppenbara sportfrågor rörande termer såsom skruv överlämnas till MISS.

Vad är det för skillnad på en bågfil och ett skjutmått?
Frågeställaren rekommenderas att använda skyddsglasögon och hjälm vid all form av
verkstadsvistelse.

Vad är det för skillnad på en fogsvans och en hästsvans?
Det är inte lika snyggt med en fogsvans i nacken.

Övrigt att tillägga?
Använd skyddsglasögon. Alltid.

Info från källarvåningen
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Vad är på gång just nu?
Vi utvärderar nollningen, gör spontanresor till Linköping, dessumot har vi återgått till
att sova på nätterna.

Vad har ni gjort hittills i höst?
Ehh…inte så mycket, en roadtrip, en boattrip, en phaddergala och en nollning.

Har era arr blivit som ni tänkt eller var det bättre förr?
Inget har förståss gått som vi tänkt oss men självklart blev det den bästa nollningen
ändå.

Aspning!?
Aspningen kommer att starta läsperiod 2. Se till att aspa, alla klär i vitt!!
Idealasp: Är varm, vit och luktar kokos.

Efter fyra intensiva nollningsveckor, är ni inte trötta på skiten?
Menar ni att nollningen är slut?

De högre makterna på M och Chalmers har förbjudigt mycket under nollningen.
Vad hade ni gjort om allt varit tillåtet? Vilka nolluppdrag mm?
Satt Poseidon i Balder, bränt ner Globen, knytit ihop spårvagnarna, hällt socker i havet,
trimmat “Paddan”, tvättat våra overaller, infört “nollestrid” och sovit.

Är det sant att ni hatar rektorn? Och i sådana fall varför?
Nej, nej. Vi och rektorn är såå tajta!

Vad gör ni resten av året?
Lever la vida loca, äter pina colada-klubbor och försöker anpassa oss till verkligheten!

Info från tredje våningen

Mnollk
Mnollk har slutat upp med att indoktrinera maskins nollor för den här gången.
Deras overaller har numera en nyans som ej längre kan kallas vit, så när tronskiftet
kommer efter aspningsperioden innan jul känns det helt nödvändigt. Här nedan
följer nollk:s egna kommentarer om hur livet fortgår efter en aktiv höst, hur
nollningen har varit och hur den kunde varit.

Medlemmar
Casper – Chief och även stand-in-sångare i The Hives
Helena – Överaktiv likt en drogad iller och kakornas största fiende
Imi – Stolt ägare av GB-Glassgubbe samt ensam Hackysackutövare
Ida – Hissrädd friskis & svettis-hurtbulle med Nollk-pengar i fickorna
Jon – Jobbar 25 timmar om dygnet och dricker drinkar till frukost
Chris – Brunos bäste vän trots att han voltar för jämnan
Andess – Ordvitsare med Nollk:s största baguettebudget
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M.A.K.

Info från tredje våningen

M.A.K är sju galna galler med uppgift att roa resten av världen. Glada
och ibland runda om fötterna går ingen miste om deras galna upptåg.

Vad är på gång just nu?
När vi precis har återhämtat oss från nollningen
och vi äntligen lyckats göra vettiga ettor av er
så sätter nästa grej igång...nämligen Galliska
spelen som närmar sig med stormsteg!

Medlemmar
Joakim “Jochen” Axelsson, snåljävel
Erik “Lance” Dedering , borttappad
Pontus “Christoffer” Andersson, gnällig
Björn “Jonny” Söderberg, initiativsbefriad
Jutikha “Jutta” Andersson, fnittrig
Filip “Centralen” Lorentzon, dryg
Martina “Mattina” Theslöf, hungrig

Vad är galliska spelen? Hur får man
vara med?
Galliska spelen är en tredagars dundrande
fest, med tävlande från hela långa landet
falukorv. Börjar på torsdag eftermiddag
och slutar långt in på söndagsmorgonen
lv.1 lp.2. Alla ettor är hjärtligt välkomna

Har era arr blivit som ni tänkt er eller var det bättre förr?
De gamla & gråa säger alltid att det var bättre förr, men vi har väl lyckats ganska bra
med det vi har gjort.

Aspning?!
Aspningen för vår del kommer sätta igång efter galliska då ni förhoppningsvis kommer
att ha blodad tand..
Idealasp:Alla ni som känner er träffade av beskrivningen på idealasp är mycket
välkomna:
TJEJ: Lång, blond, blå ögon och framgångsrik
KILLE: Kort, knubbig, tovigt hår och atletisk
Ni som känner att ni inte stämmer in på denna beskrivning får gärna komma ändå.

Om ni var fast på en öde ö och endast ägde en toarulle, tändvätska och
tändstickor, vad skulle ni göra då?
Elda i brasan ;-)

Finns det någon praktisk användbarhet av att kunna häfva öhl eller är det bara
för inbördes beundran?
Det är en av de kriterier som arbetsgivarna kommer titta mest på när ni söker jobb..

Kan ni rekommendera något rött fylligt bordsvin som passar bra till grillat?
Hmm, om man söker ett vin med lite av en nötig karaktär och en fin ton av jordiga
blåbär i eftersmaken har vi det perfekta. Gå ner till systemet vid Landala och fråga efter
en 2760 Vino Tinto Español.
Serverings tips: Smakar som allra bäst vid 16ºC, ska luftas en halvtimme innan det
serveras. För finsmakaren avnjutes Tinton naturligtvis bakfickeljummen.

att vara med och ha kul och jobba lite. Det är faktiskt så att vi klarar det inte utan er, så
se till och få med såmånga av era kompisar så möjligt. Fler jobbare innebär mindre
arbetstid, och även om ni arbetar kommer ni ha så roligt att ni storknar.
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Info från tredje våningen

Vi vill önska dig varmt välkommen till ZMART 2004! Torsdagen den 25 november
anordnar Maskinteknik, Automation & Mekatronik samt Teknisk Design en
arbetsmarknadsdag.

Under ZMART ges tillfälle för teknologer och företag att träffas och knyta kontakter.
Här finns möjlighet till diskussion om eventuella praktikplatser, examensarbeten och
framtida anställningar. Du som teknolog får en bild av hur arbetsmarknaden ser ut och
vilka möjligheter som erbjuds.

Utfyllningsbild

 Kreatör: Danel Andersson

Joch hade på sig sin turhatt. Fast precis när han skulle ta en klunk av sin öl så kunde han i
periferin urskillja hur Miguel, hans värsta fiende, dök upp bakom en pelare bärandes sin
turhatt. Den hade bjällror fastsydda på undersidan och skulle säkert manövrera ut hans.
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Info från tredje våningen

Medlemmar
Oskar Luvö – Rustmästare, får skit för allt
Jeanette Seher – Kassör. Tar emot Sofies kvitton
Dan Hjalmarsson – Windschef, städar Winden
Sofie Eriksson – Inköps- och PRtjej, skaffar kvitton
Ted Bengtsson – Intendent, skåp- och
examensbevisansvarig
Mehmet Uye – Intendent, äter lunch
Henrik Larsson – Öhlchef, dricker öhl

Vad är på gång just nu?
Rustet håller för fullt på och
återhämtar sig från Rabalder
(Studentfest i Borås, reds.anm).
Dessutom en del tentaplugg och
planering inför pubrundan. En del
aktiviteter i nästa läsperiod ligger
också på ritbordet.

Vad har ni gjort hittills i
höst?
Vi har gjort en del under
nollningen där vi fixade en
grottsits och  som brukligt
arrade pubrundan. Vi har även gycklat, gjort tisdagslunch, jobbat med Winden plus en
mängd roliga arr med precis lagom mängd av…glädje.

Har era arr blivit som ni tänkt er eller var det bättre förr?
Bättre förr blir det först nästa år när vi har gått av. Vi är dock mycket nöjda med våra arr,
särskilt återupptagandet av den gamla traditionen med grottsits och att pubrundan drog
mycket folk, vilket vi tror på att vi hade ett liveband. En stor besvikelse var dock att vi
var tvungna att stänga kl. 01.00 på denna. Vi har dock mutat myndigheterna (med gratis
inträde), så nästa pubrunda blir öppen till 03.00 som vanligt.

Aspning!?
Man kan inom en snar framtid kunna aspa Rustet och då kommer ALLA på våra
aktiviteter.  Vi kommer att ha skitkul och alla aspar är perfekta i våra ögon. Att detta
innebär att Rustet är 150 pers nästa år är ett senare bekymmer.

Tydligen är det så att man måste ha en stämpel från er för att få ut sin examen.
Varför är det så? Känns det inte skumt att en partyförening har hand om saker
som känns mer som en uppgift för kansli M. Tänk er själva om dekanus och Lilian
skulle fixa pubrundan?
Här verkar M-Ord ha blandat ihop saker och ting... Stämpeln visar att man har fullgjort
sina uppgifter gentemot teknologsektionen, vilket krävs för att man ska få ut sin examen.
Denna uppgift har inget med kansli M att göra utan tillhörde tidigare styret, men
eftersom de har så mycket att göra så har vi övertagit den sysslan. Att bjuda in dekanus
och Lilian att arra pubrundan var i och för sig en bra idé..

Är det sant att ni har samma stämpel på pubrundan som ni stämplar examensbevis
med? I så fall, kan man få examensbeviset stämplat i insläppet till Winden?
Ja, men bara de tillfällen då vi har pubrunda på tisdag eller torsdag lunch…

Ni är ju lokalanvariga på tredje våningen och Winden. Välj en städartikel som ni
förknippar med er förening!
Avloppsrensare.

Rustet
I overaller, som om man är elak  skulle kalla  ohälsosamt-dålig-i-
magen-bruna, ser Rustet till att lokalerna är snygga, examensbevis
blir stämplade och en pubrunda blir fixad varie läsperiod.
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Tre nollor talar ut
Nollningen är förbi och livet börjar sin lunka gång igen. M-Ords redaktion högg
tag i tre idealnollor för att höra deras åsikter om nollningen; festerna, skolan och
fritiden som försvann.

Nollning´04

Var nollningen som ni tänkt er?
Alla: Roligt, många kul saker hände!
Innan vi ens hann ställa vår följdfråga “Saknade ni lite
pennalism?” utbröt alla tre:
-Men det var ganska mesigt, mer pennalism hade varit kul! Man
trodde att man skulle göra bort sig lite mer och hitta på massa
dumheter, men det var nästan för snällt. Annars var nollningen
roligare än vi tänkt oss. Vi har också hört att man inte fick göra

så mycket för Chalmers eller M-Styret eller nån, så det var ju inte
Nollk:s fel.
Inte Styret i alla fall skyndar vi oss att tillägga, det är de högre
makterna på Chalmers som har bestämt en massa.

Våra intervjuoffer heter Malin, Emma och Christoffer (som
kallas “Hornet” eftersom han alltid har med sig ett
dryckeshorn vid festliga tillfällen).

Visste ni att ni inte fick vara nakna under hela nollningen?
Alla: Nej det visste vi inte. Aj då!
Tjejerna fnittrar blygt medan Hornet rodnar vid sin sida av
bordet.

Fick du någon kompis?

Hatar ni nollningslåten
Alla: Nej inte alls, den var inte så tjatig. Det var skönt
gung i den och man blev glad. Fast Nollk är nog mer
trötta på den än vad vi är.

Var det många gyckel under bältet på sittningarna?
Alla: Nja, det var kanske låg nivå på en del gyckel, men
det var inget man tog illa upp av. Vi drog själva några
gyckel under bältet! Phaddrarna har berättat vad som är
“rätt” och “fel” i gyckelväg.
Jo, rätt och fel har en förmåga att förändras efter en flaska vin..

Emma

Hornet

Malin

Alla: Jadå! Och vi hörde att målet
med nollningen var att man skulle
få en kompis och klara
intromatten. En av två är ju inte
så dåligt…haha
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Nollning´04
Vem var den snyggaste föreläsaren på intromatten?
Malin: Vadå? Vi hade bara en och det var Fant, så det
var väl han då.
Hehe. Aj då Fant, tänk på nollefriden…
Emma: Fast det fanns en övningsledare som var
snyggare.
En diskussion startar hos tjejerna om vem som verkligen
var den snyggaste övningsledaren. Hornet sitter tyst.
Han hade Fant som övningsledare.

Hornet: Har en flickvän hem-hemma så här blir det inte så mycket spanat.
Tjejerna: Nej…Nja… kanske…det är hemligt…
Tolka som ni vill grabbar. Kanske är det just dig de spanar på?!?
Bröt ni nollefriden?
Skratt tyder på att någon alltså gjorde det. Spekulatutioner lämnas åt läsaren, både
gällande inblandade personer och vad som hände. Vi tar nästa fråga!
Har ni blivit sugna på att aspa någon förening?
Emma och Malin: Jo vi ska aspa! De flesta vet nog vilken förening vi fastnat för mest,
men vi kanske aspar flera för att se om det är kul.
Jo, vi kanske ska tillägga att Emma har fått smeknamnet Emma K..
Hornet: Jag ska nog aspa ett par stycken, förmodligen M-sex och M.A.K. Föreningsliv
verkar vara skoj!

Har ni något span?

 Övriga kommentarer om nollningen
Dessa tre pratglada spjuvrar babblar glatt på om sina upplevelser under nollningen. Vi
sammanfattar:
Det kändes lagom långt med fyra veckor. Färre hade känts kort och fler hade blivit
jobbigt nu när skolan börjar på allvar. Vi var med på de flesta aktiviteter, sittningarna var
över lag väldigt roliga! Hornet: Jag hade lådbilsbygge som nollupdrag och det var
svinkul! Det tog all fritid plus intromatten. Emma: Jag hade fotografering på
stan iklädd stor nollbricka, men det var inte så roligt
för ingen ville vara med. Sa
man att man var från
Chalmers så blev de
bortskrämda…Det kändes
som om nolluppdragen
över lag var lite mesiga. Vi
skulle vilja ha fler göra-
bort-sig-grejer under hela
nollningen. Det var även lite
töntigt med nollbrickorna,
man behövde inte gyckla
eller nåt, alla blev ju
godkände ändå. Summa
summarum: Vi hade jättekul
hela nollningen men man fick
inte göra så mycket galet som
vi hoppats på!
Det var bättre förr alltså …

Foto: Mnollk
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Bitter

M-Ord har skapat en artikelserie som
har som mening att få läsaren att tycka
och tänka till. Det är en medvetet
provokativ text skriven av en påhittad
teknolog, som dock mycket väl skulle
kunna vara verklig och gå på
maskinsektionen. I detta nummer
handlar det om missnöje med
nollningen och de förbud som
uppkommit de senaste åren. Rätt eller
fel? Avgör själv.

I år har det banne mig gått för långt!
Nollningen var den mesigaste och
tråkigaste i Chalmers historia. Det började
redan med mottagningen på Götaplatsen
där höjdarna på Chalmers gjort vad de
kunnat för att ge Chalmers ett superseriöst
intryck utifrån, något som dock inifrån
bara försämrar Chalmers. Musik måste
spelas lägre på Götaplatsen, föreningar
tvingas hålla en lägre profil och får
knappt höras och styret ska formellt nog
hälsa välkommen. Vidare blir det ingen
fuskföreläsning (någon kan ju ta illa upp),
ingen skändning (någon kan ju ta illa upp)
och inga rivna nollbrickor (samma skäl),
för att bara nämna några saker som har
blivit förbjudna på senare år.
Nolluppdragen känns som små bus
påhittade av någons snälla mamma som
inte vill att någon ska ta illa upp. Överlag
känns nollningen mer som ett
konfirmationsläger där det viktigaste är
att ingen blir ledsen, kosta vad det kosta
vill. Chalmers verkar vara mer rädd för
GP och dålig publicitet än vad ett barn är
för monster under sängen. Varför låter sig
alla nollkommittéer svansas runt av dessa
kycklingar på höga stolar? Våga ställ krav
och fixa den nollning ni vill göra, duger
inte det kan skolan ordna sin egen
nollning. Det skulle nog bli både billigt
och uppskattat! Våga visa att det är vuxna
människor som börjar på Chalmers och
sluta upp med daltandet!

Nollning´04

Foto: Oscar Larsson



Nollning´04
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Foto: Martin Gertmar
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 Blandrashunden Ninja
I konsumentupplysningssyfte har M-
ord gett sig in på den begagnade
husdjursmarkanden och undersökt en
9-årig blandrastik men det sportiga
namnet Ninja. Hon består utav en
mängd olika raser och tillhör klassen
SUA (Sports Utility Animal). M-ord har
undersökt henne för ett gäng olika
ändamål och testat vad hon verkligen
går för.

Trots sitt sportiga namn har Ninja svårt att
konkurrera med de betydligt mer
testosteronsprutande rottweilerna vad
gäller respekt. Den smala nosen och snålt
tilltagna mankhöjden gör att till och med
småbarn vill klappa henne. Vill man bli
hoodens coolaste kille är man alltså helt
fel ute med en hund som Ninja.

Tar man en tur i skogen  ser man att
tendenser till jaktinstinkt finns där, men
hon reagerar på helt fel byten. Vem f.. vill
jaga ekorrar och igelkottar?

Hundtricketfunktionerna är nog de som
fungerar bäst på Ninja. Under en
promenad i Slottsskogen får man en
mängd blickar fulla av moderskänslor
riktade mot sig. De är dock bara de
tidigare nämnda småbarnen som kommer
fram och vill klappa henne.

Trots seriösa utvärderingar och hårt
arbete kan redaktionen inte hitta något
vettigt användningsområde för Ninja.
Tragiskt!

Nollning´04

Foto: Martin Gertmar



Paparazzi

När SVEA Skivgarde skulle ta sig en tur
till Linköping härom helgen inträffade en
liten incident. Husbilen var ju inte alls så
låg som beräknat, så vid Chalmersentrén
körde man fast under taket. Där satt de
med skägget i brevlådan en bra stund
innan de lyckades krångla sig ut utan luft
i däcken...

Parkering på Gibraltarvallen. Skulle tagit
rutan bredvid...

Denna smarriga sås finns bredvid
ketchupen i en kiosk vid Grönsakstorget.
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Foto: Johan Sturesson, Per Carlsson

M.A.K samarrar
skidresa till Alperna
med IF (Industriell
Ekonomi) i lv.2 efter
jul. Boka inte in andra
aktiviteter!

Reklam: Skidresa
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Dina föräldrar tvivlar
på dig. Ta din femma i
ingenjörsmetodik och
kör upp den i deras…

Var uppmärksam på tentor
som skräpar i
korridorerna. Du kommer
hitta en kommande tenta.

Handledarna favoriserar
just dig den här perioden.
Dra nytta av det. Lyssna
efter dolda meddelanden
om vilka frågor som
kommer på tentan.

Undvik hissen i gamla
maskinhuset. Det kommer
barka!

Idétorka. Se väduren

Du bör inte ignorera dina
känslor för föreläsaren,
vilka de än må vara. Ställ
dig upp i HA1 och tala ut.

Du har problem med att
fokusera på studierna. TV:n
distraherar och av någon
anledning somnar du när du
öppnar böckerna.

Det visar sig den här
perioden att det här med
civilingenjör inte riktigt är
din grej. Ta studieuppehåll
för gott eller hoppa av!

Föreläsningarna är rena
grekiskan för dig. Slå
på TV:n istället.
Discovery kan lära dig
mer.

Du kommer dessvärre
göra en grand-slam den
här perioden. Sorry!
Lycka till på tentarajet
istället.

Dina hårda och seriösa
studier förra perioden var
förödande för ditt sociala
liv. Ring en vän och skaffa
ett riktigt liv!

Se väduren igen!

Horoskop
M-Ords egen sierska har tittat in i spegelbollen och skådat maskinarnas närmaste
framtid. Spådomarna gäller under hela läsperiod 2. Para ihop dig med rätt
stjärntecken och prediktera dina närmaste veckor. Försök inte vika dig för
spådomarna, är du inte nöjd får du väl välja ett annat  stjärntecken.

Fiskarna

Lejonet

Tvillingarna

Kräftan

Skorpionen

Väduren
Stenbocken

Vattumannen

Skytten

Jungfrun

Vågen

Oxen
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Redan i läsårets första nummer har vi
fått otaliga brev till redaktionen.
Fortsätt skicka saker till oss, vi ska
svara på så mycket vi kan. Här nedan
presenteras ett urval av breven, och
kom ihåg; det är inte killen i filmen som
har skrivit brevet.

Hej M-Ord!
Jag är en medelålders man i en
maktposition på Chalmers. Jag har alltid
haft svårt att fatta beslut men i detta jobb
har jag fått hjälp av min medhjälpare som
bestämmer i mitt ställe. Detta har gått så
långt att jag inte tar några initiativ längre,
jag kan inte ens fatta beslut om mitt eget
liv. Snälla hjälp mig, jag är såå kissnödig!
L.J.

Hej L.J.
Prova någon rolig svamp.
/Redax

Hej M-Ord! Jag är en kille i M4 som är
jävligt less. Har just haft en helvetisk dag
i datasalen. Har försökt skriva ut på
skrivare där pappret är slut, gå in på
konton där koden inte fungerar och maila
från mailsystem som  bytt server. Fy fan!
Det är så man blir avundsjuk på de där
munkarna i Asien som i protest bränner
sig själva till döds! Och dessutom den där
*!#”[!!’*+?##-datorn som (/#££3{#£&/#
så (/&#&%/()@••2£&&”’¨*¨””##
långsam och “#££&#£/&%£/%£”!!hela
tiden #”£%#&£#&#”!! Jag känner att jag
har ytspänning på min bägare och den
rinner över vid nästa datakrångel. Vad ska
jag göra?
Osmond

Hej M-Ordredaktionen!
Jag skulle bara vilja hälsa till mina
kompisar Urban och Rolf-Bertil!
Emanuel

Det får du inte
/Redax

Hejsan!
Jag är en kille på kemi som har ett
problem. Jag gjorde en labb häromdan
och kan av misstag ha fått i mig några
konstiga kemikalier. Idag är nämligen
inget som vanligt längre, det kommer
såpbubblor ur munnen när jag pratar, grå
svinto växer ur öronen och där näsan satt
finns nu en bulten-muffins. Vad har hänt?
Hälsningar Kemi-Lasse

Ja du Kemi-Lasse, du är knappast den
första som skriver till oss om detta
problem. Vi får ofta den här typen av brev.
Försök se fördelarna med ditt nya jag,
någonstans på jorden är kanske just du
snyggast. Frågan är bara var.
/Redax

 Tjena!
Det har aldrig varit så höga intag som i år
på denna skola!
/Magnus

Vad är bajs? Detta är inte Jeopardy,
skicka en fråga nästa gång, dumjävel.
/Redax

Frågor och svar

Hej Osmond!
Jag tycker att du helt ska släppa datorer.
Prova att lämna in handskrivna
projektarbeten och liknande. Gör något i
stil med ett högstadiearbete med
inklistrade bilder och rubriker gjorda med
bokstavsmallar. Och skulle beräkningar
behöva göras så finns utmärkta kulramar
i fina färger att köpa på Cremona. Lycka
till!
/Redax



Det är käckt med SKF, det känns som man
alltid kan hjälpa till.
Jan Möller, Industriell ekonomi.
Jan ser sig själv som svenska
storföretagens egen lilla hjälpreda

Det är lättare att undervisa på handels för
då ser man direkt vad som är modernt för
tillfället.
Jan Möller igen.
Menar du att  tubsockor, för korta jeans
och Haglöfsväska inte är modernt?!?

Pengar är inte gratis.
Jan Möller. Synd.

Nu skall jag rita en infinitesimal figur.
Anders Boström, Mekanik fk.
Snälla Anders, tänk på de på de som sitter
längst bak.

Jag har aldrig somnat när jag hållit en
föreläsning…
Anders igen.
Replik till att folk gör det på dina?

När jag talar om en o-fet grek…
Mathias Lidberg, Mekanik fk.
Talar du oftare om feta?

Man skall inte tänka när man räknar
mekanik, då blir det bara fel.
Mathias igen. Tänk på detta nu alla ettor!

You can almost fly when you read it.

Är det någon här som inte förstår
svenska?
Martin Fagerström, Kontinuumsmekanik.
Martin vet hur man ställer frågor så man
inte får ett nej.

Det som är grejen med kretsscheman, är
att om man ritar om dem blir de helt
annorlunda.
Bertil Dynefors, Elektroteknik
Elektro blir så mycket roligare med dig
Bertil, man vet aldrig vad som väntar...

Det är exakt likadant fast annorlunda.
Bertil igen. Livet är enkelt för vissa...

Man behöver inte mycket fantasi för att
inse att det här kommer skita sig fort.
Mattias Henriksson, Reglerteknik.
Mattias gillar inte poler i höger halvplan.

Ett bra sätt att mörda någon är med en
frusen stek, då kan man äta upp
mordvapnet efteråt och bli av med
bevisen.
Bengt-Erik Mellander, Elektroteknik.
Ehh..tack för tipset

Lennart Löfdahl, Strömningsmekanik fk.
ang. den dyra kurslitteraturen. Hoppas vi
kommer uppskatta den lika mycket...

Ni ser förstummade ut, det blir värre.
Knut Åkesson, Reglerteknik.
Knut vet hur man sporrar studenterna.

I ett framtidsperspektiv är det bara ett
problem att låta föraren köra.
Knut igen
Menar du efter krogen?

…Då får man inte det amerikanska gunget
utan det blir mer… tyskt .
Samma Knut
Eminem vs. Kraftwerk? Eller pratar du
reglerteknik?

Naturen är av naturen integrerande.
Inte deriverande då Knut?

Det var överlag bra resultat på
inlämningsuppgiften, särskilt ni som
lämnade in årets uppgift.
Knut hade varit lurig och bytt värden i år..

Det var ju kul att ni svarade på frågor som
vi inte ens hade ställt.
...samt frågor. Rätt svar men fel frågor?

Citat

22



Sista
sidan

Kreatör: Daniel Andersson

“Åh nej” tänkte Vladimir när kälken spårade ur.
“Först gonne och nu det här”

När han kom hem skulle han runka.
Sen skulle han ta av sig hjälmen.
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