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Le grande teste des baguettes
Priset är överkomligt, det är nyttigt,
enkelt och ofta helt sanslöst
kladdigt. Med efterfrågan följer
utbud, och således verkar baguetteställena ploppa upp som svampar
runt Chalmers. Man kan undra om
det är en tillfällig fluga eller om les
baguettes magnifiques är här för att
stanna. Ett är i alla
fall säkert: Baguette
är hett! Nu undrar du:
Var kan jag köpa de
bästa och mesta
baguetterna till lägsta
pris? Låt dig därför
häpnas
av
de
spännande resultaten i
M-ords stora baguettetest. Din brödsmulestig
i baguette-djungeln.

En nyligen genomförd, inofficiell
undersökning har visat att
Chalmers-studenters val av lunch
kan delas in i tre ungefär lika stora
block (med avseende på antal
studenter per val): Egen mat
hemifrån, lagad lunch från kårhuset
eller pizza, och baguetter. På
Chalmers finns ca
10 000 teknologer.
Grovt räknat innebär det
att det varje dag köps
3000 - 3500 baguetter
för att fylla hungriga
studenters magar. M-ord
avser inte forska vidare i
orsakerna bakom denna
baguette-boom, men kan
konstatera att fördelarna
är många med baguettedieten.
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Västkust/räksallad

Kyckling

Bästa västkust/räksallad:
Gunillas
Bästa kycklingsallad:
Alpa
Fotnot: Gunillas baguetter avsåg de runda. Vid vägning av västkustsallad i avlångt
baguetteformat noterades 295 g.
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Backstage med

the Illuminous Mistresses and the Funkadelic 7
Nollrocken, ett återkommande inslag i nollningen, lockar årligen till sig talanger för
att placera Chalmers på rockkartan. M-ord blev i läsvecka 2 speciellt inbjudna till
en exklusiv intervju och förhandstitt på maskinsektionens bidrag till Nollrocken -05.

Nio talangfulla musiker hade vid tillfället
övat tillsammans tre gånger tidigare när vi
klev in i replokalen. Trots det hade man av
soundet att döma kunnat tro att Bert
Karlsson varit framme och hängt på
instrument och mikrofoner på grabbarna
och tjejerna i ett framtida “Stones-teens”
redan vid födseln I det dunkla ljuset och
lukten av svett och lunchens curry-kyckling
fylldes rummet av sång, gitarr, trummor,
bas och synt sammansvetsat som hos ett
fullfjädrat rockband. Måns Ljungberg, Msex och Robban Gullander, MnollK står och
diggar, lutande mot väggen och verkar inte
mindre imponerade av bandet än vi. “Dom
är fan så mycket bättre
än vi var”, säger
Måns stolt. Han
var
nämligen
sångare i förra
årets uppsättning
av maskins nollrockband. I år står
han bakom scenen i
egenskap av manager. MnollK är
föreningen som har
det yttersta ansvaret
för att det ska finnas
ett bidrag varje år, och
Robban har därför tagit
på sig rollen som
producent.

“Nytt för i år är att TD och maskin har ett
band tillsammans”, säger Robban, som
själv pluggar på TD. En annan nyhet är att
nollrocken inte längre är ett nolluppdrag,
utan helt frivilligt. Man behöver inte vara
universitetslektor för att inse att det på så
sätt kan bli avsevärt bättre.
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Vad tyckte du om Måns och Robban?
De gjorde ett bra jobb. De var väldigt
angelägna om att det skulle bli bra. Måns
peppade och gav bra feedback. Även
Robban innebar ett bra stöd.
Finns det planer på att fortsätta lira
tillsammans?
Nej, vi har inte bestämt nåt sånt.
Sista frågan: Har ni någon fanclub?
Nej. Eller jo, ungefär. Fast det är i och för
sig en förening.

Efteråt lyckades M-ord, efter många samtal
med växeltelefonister och agenter få ett par
ord med en av sångarna i bandet, tillika
gitarrist, Petter Polson.
Hur kändes det att stå på scen?
Det var väldigt kul för vi kände att vi hade
ett stort stöd från publiken.
Landade det några underkläder på
scenen?
Nej.
Har du några tidigare erfarenheter av
framträdanden på scen?
Ja, jag har tidigare spelat i ett band med
några polare. Vi hade vissa konserter på
stan och på skolan. Dessutom har jag jobbat
som trubadur på caféer och liknande.
Hur funkade bandet tillsammans?
Väldigt bra. Det var många duktiga tjejer
och killar med, vi hade roligt tillsammans.

Foto taget av CFFC.
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Vilken Simpsons-karaktär är ditt alter-ego?
-Gör M-ords exklusiva test och se efter.
Detta är ett personligt test. Försök att inte titta på kompisens svar. Svara
ärligt på frågorna, annars blir resultatet missvisande! Skriv ner hur
många gånger du svarar a, b, c, d eller e respektive och se efter vad
resultatet blev.
1. Vilken är din pluggstil dagen innan tenta?
a. Du tar din tillflykt från din nya beundrarskara och alla deras frågor till bibliotekets
tysta läsesal, där du kan plugga ostört.
b. Du letar upp gamla tentor och undersöker vilka två typtal som förekommit flest
gånger och memorerar dessa.
c. Du överväger sektionsbyte efter ett rykte om att de erbjuds extra stora chokladbollar i
Linsen.
d. Du sitter i studiehallen och smygsuper öl från termosen för att nästa dag vakna upp
när tentan är över.
e. Du sitter helst bakom en palm i studiehallen.

2. Vilken förening är du helst med i?
a. Du är med i en förening där du får ett brett kontaktnät, viktiga ansvarstyngda
uppgifter, något att skriva om i cv:t bla bla……möjligheter..…jobb… e.t.c. M-ord
alltså.
b. Du har inte förstått meningen med att stanna kvar i skolan mer än nödvändigt.
c. I M.A.K. och häfver öhl. Mmmm beeer…
d. Du har myglat dig in i E.K.A.K., M.A.K.:s om möjligt ännu mer sluskiga kopia.
e. Du sitter i bakgrunden under Bob-spexets föreställningar, men skickas fram ibland
som pausunderhållning.

3. Du har pajjat kopiatorn och Micke Mek kommer in. Vad gör du?
a. Du blir inte ens anklagad för dådet, för vem skulle misstänka dig?
b. Du plockar upp griffeltavlan och börjar skriva Jag ska aldrig mer kopiera
kroppsdelar i kopiatorn upprepade gånger.
c. Du beordrar din hjärna att komma på en ursäkt, men det händer inget…doh!
d. Du rapar och erbjuder Micke Mek slumpen på din öl.
e. Ingen kommer ändå att upptäcka dig.
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4. Du kommer för sent till föreläsningen och upptäcker att du glömt byxorna. Vad
gör du?
a. Du skulle aldrig ha kommit för sent och det hade ändå sett konstigt ut med byxor
under kjolen.
b. Jycklar och spexar till det genom att olla OH-projektorn.
c. Doh! Du visslar och går och sätter dig…
d. Rapar och somnar på golvet.
e. Du smyger in obemärkt.

5. Du ska gå på finsittning. Hur stajlar du dig?
a. Med rosa klänning och matchande rosett i håret.
b. Vattenkammad mittbena, mörkblå blazer och shorts.
c. Du vattenkammar dina sista tre hårstrån över flinten.
d. Du tar en redan smutsig och trasig t-shirt, det är ju synd att förstöra en ny. Alternativt
tar du på dig en spytålig overall.
e. Du kommer förmodligen ändå inte att synas, så vem bryr sig?
6. Om du eventuellt har någon fritid utanför plugget, vad gör du helst?
a. Spelar saxofon, skriver klagobrev till högt uppsatta personer eller pysslar med
avancerade experiment.
b. Åker skateboard, hittar på hyss och mobbar din bästa kompis.
c. Sitter framför tv:n med en öl på magen och en droppe saliv hängande från mungipan.
d. Sitter på Winden och dricker öl.
e. Planerar en kupp för att döda din ärkefiende.
7. Hur kom du in på Chalmers?
a. Du hade högsta betyg på högskoleprovet och 20.0 i avgångsbetyg. Som grädde på
moset har du rekommendationer från dina gamla lärare.
b. Du bryter dig in hos VHS och hotar personalen.
c. Oj går jag på Chalmers, det måste ha blivit något fel!
d. En dag så vaknade du upp på området med gul labrock…
e. Du smög in bakvägen och det är fortfarande ingen som har upptäckt dig.

8. Du sitter på Winden och en kille i baren råkar tömma ut en öl över dig. Vad gör
du?
a. Du ger personen i fråga en fet utskällning som urartar i att du anklagar honom för
växthuseffekten och utrotningen av den västafrikanska dyngbaggen.
b. Du trampar personen på foten, slår honom i skrevet och springer därifrån.
c. Mmmm…beeer!
d. Du tackar och kramar ur tröjan i glaset.
e. Du planerar en kupp för att hämnas.
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Flest A
Du är en typisk plugghäst utan något större socialt umgänge. Du
passar med andra ord som handen i handsken på Chalmers. Du är
mycket intellektuell och du skäms ofta för dina mindre begåvade
medmänniskor. Andra kan därför uppfatta dig som lite dryg,
vilket du också är.
Ditt alter-ego i Simpsons: Lisa
Flest B
Du är klassens pajas och föreläsarnas skräck! Folk blir mer
förvånade om du kommer i tid till skolan än om du börjar kasta rötna
ägg på föreläsaren. Du försöker alltid hitta kryphål för ett godkänt och
drar dig inte för att fuska. Får du någon gång ett bra betyg så har du
förmodligen inte förtjänat det!
Ditt alter-ego i Simpsons: Bart
Flest C
Du är antagligen lite lönnfet, smått alkoholiserad och
har utvecklat ett starkt tv-beroende. Om du mot all förmodan tar
examen från Chalmers så har du kanske en framtid som
säkerhetsansvarig på Ringhals. För allas säkerhet får vi hoppas att detta
aldrig kommer att inträffa.
Ditt alter-ego i Simpsons: Homer
Flest D
Du är slusken som ingen vill kännas vid. Du är den
som snarkar högljutt på föreläsningar och dreglar på grannen
bredvid. Det bästa med skolan är öhlen som flödar på pubarna,
men studierna däremot har du inte hunnit sätta dig in i. Trots
dina framgångar i öhlhäfv ter sig framtiden tyvärr ganska mörk…
Ditt alter-ego i Simpsons: Barney
Flest E
Du håller dig gärna i bakgrunden och det är inte
många som lägger märke till dig. Andledningen till
att du håller dig undan är att du skrämmer andra med dina
psykopatiska drag. Därför uppskattar du din anonymitet här på
Chalmers där du kan smida ondskefulla planer i fred. Är det någon
karriär som du inte bör satsa på så är det som professionell
pausunderhållare.
Ditt alter-ego i Simpsons: Bakgrunds-Bob
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Utvecklingssamtal med tre nollade ettor
Som en del i M-ords reportage om nollningen bjöd vi in tre nyligen
blivna M-ettor till M-ordrummet, Sofia, Rikard och Viktor. Vi bjöd
på kaffe och ställde lite frågor om hur de har upplevt den första tiden
på maskinprogrammet.
Hur trivs ni på chalmers?
Alla: Allt är jättebra, nollningen, festerna
och alla nya människor man träffar.

Hur mycket tid lägger ni på studierna
egentligen, finns det ett liv utanför
chalmers? Sofia: Det har blivit väldigt
mycket nollning
och pluggande nu
det senaste tiden
men jag hinner
faktiskt klämma
in handbollen
mellan sittingar
och duggor.

Hur var era phaddrar?
Viktor: Jo det var riktiga kanonphaddrar.
(med reservation för jäv, då hela M-ord
var bland Viktors phaddar)
Vad var roligast under nollningen?
Rikard: Nollfinalen var lätt roligaste, bra
uppstyrt, bra gyckel
och en riktigt grym stämning.

Har ni gjort
något ni ångrat
under
nollningen?
Alla: (Skratt) Nää..
Viktor: Jo jag badade i A-dammen en natt
efter en fest i kårhuset, mycket glasbitar,
inget att rekommendera.
Sofia: Jag gick hem för tidigt från
bastukalaset, det ångrar jag för det var
riktigt kul.

Har ni fått lust att aspa någon förening
nästa år?
Alla: De i M0K verkar ha riktigt roligt
men det är nog väldigt
mycket jobb också. Viktor: Jag vet att jag
ska aspa någon, har inte bestämt mig för
vilken än bara.
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I svampskogen med Carl-Henrik Fant
Utrustade med papper och penna, kaffe och bullar och svampkorg strövade Mords redaktion tillsammans med Carl-Henrik Fant längs slingrande stigar i
Botaniska Trädgården. Det var en ovanligt vacker höstdag i slutet av september
och vi hade siktet inställt på att hitta några fina trattkantareller och att komma
lite djupare in på skinnet på vår examinator och studentombudsman.
Vår lista med frågor som vi förberett har
visat sig onödig för samtalet har flutit på
helt på egen hand. Mycket har handlat
om Fants hjärtefråga,
matteundervisningen. Samtalet hade
inletts med funktionsbegreppet och vi
hade nästan satt kaffet i halsen när han
hävdade att grunden till
funktionsbegreppet borde läras ut redan i
lågstadiet.
“Funktioner behöver inte alltid handla om
formler och tal, vilket många elever som
kommer till Chalmers tror. För att
konkretisera det abstrakta
kan det vara bra att likna
funktioner vid lådor så att
även en åttaåring kan förstå
det. Det kan vara så enkelt
som en funktion som plockar
ut den första bokstaven ur ett
ord. På högskolenivå kanske
det handlar om sammansatta
funktioner och derivator och
det vi lär oss blir mer och
mer komplext. Men sättet att
nå kunskap är den samma.
Därför pratar jag gärna om
lådor, vilket nästan får vissa
elever att känna sig
förolämpade.”
Eftersom Fant verkar ha
många åsikter om
undervisning så blir vi
nyfikna på om han har
funderat på att författa egen
kurslitteratur. Han svarar
ödmjukt att om han gjorde
det, så skulle alla
felaktigheter i hans tänkande
att avslöjas.

“Det är en demokratisk rättighet att få
lära sig matematik” påpekar Fant i sin
lugna ton. Vi har tagit en fikapaus i
svampjakten och vilar oss på en liten
bänk under de rostfärgade lövverken.
Frågan gällde om det verkligen är
nödvändigt för gemene man att lära sig så
mycket matematik som ingår i
utbildningen på gymnasiet och
högstadiet. “Alla måste ha kunskap nog
att kunna genomskåda missvisande
statistik, propaganda och enkla brister i
logiska resonemang.”
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“Man ska aldrig använda en gammal
svampbok, för det finns många giftiga
svampar som tidigare ansetts som ofarliga
att äta”, menar Fant.
Någon i sällskapet hittar vid ett tillfälle
en brun svamp, som har verkar ha vuxit
på ett speciellt sätt så att hatten påminner
starkt om en stjärt
“Åh, en pluggskivling!”, utbrister Fant.
Vi funderar för oss själva en kort stund
om det bara är vi som är barnsliga nog att
göra associationen, men vi behöver inte
undra länge då Carl-Henrik bryter
tystnaden och visar sig även han road
över kopplingen och alla får sig ett gott
skratt.

Vi har lagt märke till att många av
dina kolleger på matematiska har med
åren lagt på sig ett par kilon runt
midjan, men du har lyckats hålla dig i
trim. Vad beror det på?
“Jag brukade cykla till jobbet förr i tiden,
men jag tror att kontinentaldriften gör att
avståndet blir längre för varje år.” säger
Fant. Mer än så vill han inte skryta, men
det inses lätt att 5 kilometers gång till och
från bussen varje dag, för att inte nämna
svampplockning som en hobbie gör
säkert sitt för att hålla det bredaste måttet
på plats.

Det visar sig snabbt att Carl-Henrik är en
höjdare på allt vad svamp heter, inte
minst om man begrundar det faktum att
han och hans fru tillsammans har plockat
imponerande 60-70 liter kantareller i år.
Dessutom verkar han kunna namnet på
alla olika arter vi hittar och besitter också
kunskap om var olika svampar växer och
på vilket sätt man dör om man sätter i sig
en giftspindelskivling, en art som i vissa
fall förväxlas med trattkantareller.

Sedan våren 2001 är Fant även
studentombudsman. Det innebär att han
har uppgiften att stötta studenter som
befinner sig i en konflikt med lärare och
agera som en slags advokat. Ibland
handlar det även om två studenter som är
oense.
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Fant är även noga med att påpeka att det i de
“Det allra vanligaste typfallet är en student
flesta situationer som uppstår även finns en
som anklagats för fusk vid en examination”,
ömsesidig respekt mellan elev och lärare.
säger Fant, “Om så är fallet är det oftast
Vilket är oerhört viktigt för alla. “Som lärare
väldigt uppenbart. Det finns till exempel
får man aldrig missbruka sitt överläge
program som kan läsa av en uppsats och
gentemot studenter. Man ska exempelvis
sedan söka igenom Internet efter likheter. Jag
aldrig raljera över en elevs svar på en
ska ju alltid stå på studentens sida, men han
tentafråga, inte ens i fikarummet. Även
eller hon kan i det fallet ganska säkert vänta
elever bör tänka efter noga innan man
sig 6 veckors avstängning från programmet.”
anklagar en lärare
Carl-Henrik talar
på till exempel en
varmt om denna
Fakta: Pluggskivling
kursutvärdering.”
arbetsuppgift och
Ansågs förr som en god matsvamp men
säger att det är väldigt
är klart giftig! Hatten är grågul,
utvecklande. Vi frågar
olivbrun eller rostbrun. Den blir 10- Slutligen kan vi
inte låta bli att
15 cm bred och har inrullad, mjukt
nyfiket om han
sammetsluden fårad kant. Den unga
fråga hur det
någonsin skaffat sig
svampen är något välvd eller utbredd, kommer sig att
ovänner bland lärare i
medan den äldre blir snarast
Carl-Henriks
egenskap av
trattformig.
kurser ofta
studentombudsman.
hamnar på
Han svarar: “Kanske
kuggligan i M-ord. Det är ingen hemlighet
en gång. Det är till exempel ofta svårt när en
att Fant skriver svåra tentor.
elev känner sig trakasserad av en lärare. Då
Är det verkligen rimligt att så många
finns det sällan enkla sanningar, men helt
studenter blir underkända på tentorna?
säkert är att eleven inte hittar på. Och ingen
“Självklart inte”, svarar Fant, “Man kan
lärare vill ju bli anklagad för trakasserier. Det
alltid säga att det var bättre förr. Och så är
är svårt att undvika att någon part blir
det ju. Ju förr desto bättre. Elevernas
krossad i slutändan av en sådan konflikt, och
kunskaper från gymnasiet blir hela tiden
då är det ju jag som har orsakat det.”
sämre, och här ska de klara av tio veckors
heltidsstudier på åtta veckor. Tidspress
tyvärr är det effektivaste sättet förvandla
matematiken till en receptbok. Jag skulle
önska att matematikundervisningen kunde
handla mer om resonemang och djupare
förståelse. Det är onödigt, för att inte säga
dumt, att nöta in additionsuppställning i
grundskolan om eleverna inte tvingas tänka
efter och verkligen förstå hur det hänger
ihop.”
Det börjar så sakteliga bli kallt i skogen och
vi beger oss åter till spårvagnarna, där vi
skiljs åt. Carl-Henrik hoppas hinna med en
stund på stan med hustrun Iréne och vi själva
skyndar oss tillbaka för att få en bit mat och
en öl på John L’s. Precis som man kan
förvänta sig efter en lång pratstund med Fant
så har vi fyllts av djupa insikter att begrunda
när vi stirrar ner i ölglaset några timmar
senare.
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Nya M-Winden är invigd!
Den officiella invigningen av Winden firades med pompa och ståt i läsvecka
1. M-styret bjöd på saft och tårta och tog tillfället i akt att presentera sig.
M-ord fanns givetvis på plats för att provsmaka tårta och lyssna på tal av
inspektor Sven Andersson, som även fick äran att klippa bandet.
Det har skett en del förbättringar under sommaren som gjort lokalen
mysigare. Med nya Winden så har vi fått en fräsch lunchlokal, men
framförallt kortat köerna till mikrovågsugnarna. För er som saknar trapporna
och därmed förlorat er enda träningsmöjlighet så kan vi tipsa om att det
finns step-up på Fysiken.
Tårtbetyg:

5 Duffs av 5 möjlga

M-ord på Hylte bruk
Onsdagen den 21 september anordnade M-styret ett studiebesök till en av Maskinsektionens
stora sponsorer Stora Enso, som är en del i Skogsindustrin. Givetvis var M-ord med på resan till
Hylte bruk ute i de småländska skogarna.
Det ska sägas att M-ord redaktionens representanter var något misstänksamma mot resan som M-styret
hade lurat oss med på. Det enda vi visste om pappersbruk var att det brukade lukta illa, men ett gratis
mål mat hägrade, så vi såg ändå fram emot studiebesöket.
Det visade sig dock att det enda vi visste om pappersbruk var fel, för när vi steg ur bussen utanför
fabriken luktade inget annat än småländsk granskog. Vi mötte upp med våran guide Gösta i fabrikens
fikarum, där han började berätta om Hylte bruk.
Hylte Bruk är en av världens största tillverkare av
tidningspapper, med cirka 1000 anställda. Många
anställda har en civilingenjörsexamen på
Chalmers, dock kommer de flesta ifrån
Kemiteknik men det finns även några från
Maskin.
Efter vår fika började vi den guidade turen
omkring på fabriken. Vi fick en bra uppfattning
om hur produktionen gick till för vi började med
råvaran och avslutade med slutprodukten,
tidningspapper. För att få en bild av hur mycket
tidningspapper som tillverkas så berättande Gösta
att dagstidningen Hallands Nyheters årsproduktion gjorde de klart på 8 timmar. Det var inte så svårt
att förstå när man såg tidningspappersmaskinerna tillverka en 8,4 meter bred tidningspappersrulle i 90
km/h.
Efter vårt besök på Hylte bruk vet vi att ett pappersburk är mer än bara papper och bruk.
Gösta heter egentligen något annat.
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Föreningsinfo
Disclaimer: M-ord tar inget ansvar för eventuella stavfel och/eller grammatiska felaktigheter i kommande stycken.
Upprörda läsare hänvisas till respektive förening.

Torsdagen den 24:e november anordnar Automation & Mekatronik, Maskinteknik och
Teknisk Design, för femte året i rad, arbetsmarknadsdagen ZMART tillsammans.
Arbetsmarknadsdagen är ett ypperligt tillfälle för er att skapa goda kontakter med
företag. Under ZMART får ni även en möjlighet att ta del av vad arbetsmarknaden har
att erbjuda.
/MARM

How’s the go going??!
Fredagen den 21/10 arrar M6 eftertentaraj i Gasquen. Ett antal hemliga
gäster kommer att medverka med sina talanger(red ho).Som attribut till detta
fantastiska arrangemang säljer vi som vanligt billig öl, som kommer
drickas av våra hemliga gäster(t chill). Kvällens drink är
också en hemlig gäst (I peppers)favorit Cuba libre, som
blev vanlig då brinnande buskar i kalifornien
bokstaverade det namn som står inom paranteserna.
Darin skulleha kommit men eftersom han e minderårig
så fick han va, däremot kommerhans berömda
“tandställning” lottas ut till en lycklig person, se därför
till att vara där från kl 2200 till 0300. Vår sista hemliga
gäst utgörs av ett LIVE BAND, som kommer riva stället
tre gånger om, var där vid 23 så ni inte missar deras 3
set! Obekräftade källor påstår att de är från kalifornien och hänger mycket med våra
gäster red ho, t chill och självklart I peppers.
Håll ögonen öppna för flygande bastukalas, och brinnande kortlekar när
M-sex går in i nästa läsperiod laddade med BÄSK! För övrigt anser vi att kartago bör
förstöras. Undrar om alla hajar att det är ett citat? Här kommer ett till! “Guns don’t kill
people, people kill people”, Eddie tycker att pistolen hjälper till, M-sex tycker att Bäsk
hjälper till. /love Jeff
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Habba!
Höstens stora event närmar sig just nu med stormsteg! Just precis!
Galliska spelen står snart för dörren. Liksom så många år tidigare
vänder sig nu M.A.K. till maskinsektionens medlemmar för att få
hjälp med att göra denna helg till något utöver det ordinära för våra
långväga (och kortväga) gäster. Att jobba på galliska innebär så
mycket mer än bara att hjälpa till med servering, matlagning,
städning etc. Man får en jätterolig helg då man träffar roliga
studenter från andra högskolor runt om i landet. Man får dessutom
en bra inblick i vad det innebär att arrangera fester och dylikt.
Galliska spelen äger rum mellan den 3:e och 6:e november. Man
måste inte vara till förfogande alla dagar om det förefaller omöjligt.
Missa nu inte denna chans att få roliga minnen att bära med dig för
resten av livet.
Är du intresserad så maila oss på asterix@mtek.chalmers.se eller ta
tag i någon av oss då du ser oss i skolan.
Vi kommer dessutom att tillsammans med I-sektionens
idrotsförening, IF, att arrangera en skidresa till Avoriaz i Frankrike.
Den kommer äga rum i lv 2, lp 3 och kommer kosta 4445 pix. Mer
information och anmälan till resan finns på webadressen
www.nortlander.se/if.
kjk M.A.K.

Information från Maskins Utbildningsutskott

MUU

Ni har väl inte missat att MUU har en hemsida
uppe nu? Där kan man hitta finfin info om
kursutvärderingar och vad MUU är och gör. Där
kan man även köpa och sälja kurslitteratur.
Dessutom finns där mängder med smått och gott
i form av föreläsningsanteckningar,
sammanfattningar, gamla tentor och
kursnämndsprotokoll till flera kurser.
Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av detta.
Vi uppskattar också om ni kan bidra genom att
skicka in mer relevant material till oss.
Frågor skickas till muu@mtek.chalmers.se och
hemsidan hittas givetvis på
http://www.mtek.chalmers.se/~muu
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Första torsdagen lv1 i varje läsperiod arrangerar Chalmers
bääärschaste förening, tillsammans med andra sektioner,
Chalmers största samarr Pubrundan! Om ni inte listat ut det
ännu (föga troligt att ni undgått det) så är det vi som är de
där café-au-laitfärgade varelserna som försöker göra om MWinden till en riktig festlokal igen trots diverse motgångar.
Nu när vi ändå skriver om arrangemang så kan det nämnas
att vi numera ensamma arrangerar Stenhårt Café ® och
därmed tyvärr blivit tvungna att dra ner på antalet tillfällen
detta arrangeras. Stenhårt kan nog de flesta hålla med om är
Chalmers trevligaste afterwork med god mat och dryck till
studentikosa priser (läs billigt).
Lokaler? Javisst – även det är vårt gebit. Som vi nämnde
tidigare jobbar vi på att försöka göra om Winden till en
värdig festlokal och idéer tas
tacksamt emot från alla.
Hoppborg?
Faktaruta om Sorkfeber
För er som är nyfikna på en
c:a 0,3kvm lägenhet med
Annan benämning: nefropatnia epidemica
dålig takhöjd placerad i
källaren kan komma in på
vårt föreningsrum och be om
Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssork.
ett skåp. Kostar 0:-, men en
Sorkfeber är en zoonos,. Antalet rapporterade fall i Sverige
deposition om 300:- uttages
varierar från år till år (150-400 fall), mycket beroende på
gladeligen av vår intendent.
om det är “sorkår” eller ej. Sjukdomen orsakas av ett
Det är även honom ni skall
hantavirus. Smittspridning sker framför allt via inandning
jaga när det är dags att få
av damm som förorenats av sorkars urin och avföring.
examensbevis påskrivna.
Ni undrar självklart när detta
Allmänt förebyggande åtgärder
är möjligt, och svaret är som
Något vaccin finns inte. Förebyggande åtgärder är att
alltid:
undvika kontakt med gnagare och att använda handskar vid
Dyk upp hos oss under
hantering av avföring från gnagare samt döda sorkar.
lunchtid på tisdagar och
torsdagar lv2-6
Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig
sjukdom.
Vi finns i rummet närmast
trappan i källaren i gamla MKommentarer
huset. Dörren kommer stå
Sorkfebern är nära besläktad med Korean hemorrhagic fever
öppen då vi har vår “jourtid”
(KHF) och Urban rat infection, två asiatiska sjukdomar med
som det tydligen kallas av en
njursymtom, men är i förhållande till dessa sjukdomar
del människor.
förhållandevis mild. Sorkfeber beskrevs första gången i
västerländsk litteratur 1934 av två svenska läkare,
P.S Vill ni bara stå och stirra
Zetterholm och Myhrman.
Källa: Smittskyddsinstitutet
er blinda på en discokula kan
ni även titta ner på rummet.
Vi har en som ni kan få stirra
på. Eventuell deposition kan krävas om du stirrar på den länge.
HBH
M-Rustet
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Citat
“Man bestämmer alla färger med hjälp av tre färger: grönt, blått, grönt”
Christer Carlsson, programmering M1. Christer är både färgblind och sifferblind.
“Tittar man på namnet kan man tro att det är en blandning mellan mekanik och
elektronik… och det är det också.”
Mikael Enelund, mekanik & hållf. M2, ger klarhet i vad Mekatronik innebär.
“Tyngden borde vara kuk.... tyngden borde vara mg tycker jag.”
Ej namngiven övningsledare, mekanik & hållf. 3 M2, har svårt för att bestämma sig
vad han skall kalla tyngden för.
“Instabil är något som inte finns, metastabil är något som finns men inte borde finnas.”
Mats Norell, materialteknik M2. Nu förstår vi fullt ut vilken fas vi kan förvänta oss.
“Nu sitter ni och runkar… rynkar på näsan.”
Mats Norell igen, gör en liten freudiansk felsägning.
“Jag tror inte jag vet vad du frågar om men det du frågar om är inte det du menar.”
Christer Carlsson, programmering M1. Vad var frågan?
“Heh Heh Heh! Lisa! Vampyrer är bara påhittade, precis som älvor, troll och
eskimåer.”
Homer J. Simpson.
“Det är ju en halv laptop!”
Mikael Enelund igen, apropå priset för maskins alpenresa. Micke Mek är alltid lika
positivt inställd till ett liv utanför studierna.
“Jag skrattar inte åt dig, jag skrattar åt situationen.”
Mikael Enelund slår till igen.”Inga frågor är dumma frågor, men man kan alltid ha kul
åt dem” enligt Mikael.
“Min son, när du deltar i ett sportevenemang handlar det inte om att vinna eller
förlora... det handlar om hur full du blir.”
Allas vår Homer... igen, även applicerbart i tentaveckor.
“Trying is the first step towards failure”
Okänd, värt att begrunda när det börjar vankas tentor.

Låt inte föreläsarna gå säkra!
Uppmärksammar du det bästa från föreläsningarna? I så fall skicka grodor och citat till
oss!
Mail: mord@mtek.chalmers.se
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Kuggliga
2. 32%
Mekanik & hållfasthetslära 2, M1
Examinator: Mikael
Enelund
Här är killen med
fingertoppskänsla. Han
utlovade 30% underkända
redan från kursens start och
lyckades hålla sitt löfte med
2 procentenheters marginal.
Vi ser med spännig fram
emot Mek & Hållf 3, då vi
tydligen har att vänta 40%.
Kaxigt, Micke Meck.

1. 60%
Matematisk analys i flera
variabler, M1
Examinator: Peter
Kumlin
Peter kammar hem första
platsen med dunder och
brak. Frågan är: Var tentan
för svår, innehöll kursen för
många variabler eller hade
bara Peter sällsam tur med
dumma elever? Med inte en
enda utdelad femma står
Kumlin i en klass för sig.
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3. 13%
Grundläggande
strömningsmekanik, M2
Examinator: Camilla
Ljus
Vad är detta?! 13%
underkända hotar att
sabba hela begreppet
kuggliga. Men vi ska
inte heller ställa för
stora krav på Camilla,
hon är ju trots allt bara
forskarassistent, en
novis i sammanhanget.
Hon har en del att lära
av Kumlin. Learn from
the best!

Pyssel-sidan
Korsmord
Vågrätt:
2. Maskins stolthet
3. Tomtar i beigea overaller
4. Säg finns det något fin...
5. Homers favorit
7. Oops!!!
9. De gula männinskornas
hemvist
10. Därför pluggar du i Juli
11. M-ord testar
17. Marge’s syster
19. Donutsens betvingare
Lodrätt:
1. Montgomerys högra hand
4. Är Homer skyldig till ett
flertalstycken på jobbet
6. Eeexellent
8. Springfields största konsument
av tavelkrita
9. Rektor
12. Blåhårig grabb med kraftigt
synfel
13. Superintendent samt skola
14. Vilsen polisson
16. “Okeli dokeli”
18. Ägare och föreståndare på
Kwik-E-Mart

M-orduku
M-ord är inte sena med att snappa
upp sudoku-trenden, men varför göra
som alla andra och använda sig av
siffror? Istället har vi i M-ord knåpat
ihop en liten bokstavs M-ordoku att
lösa när tentapluggs-tristessen slår
till. Fyll i de tomma rutorna så att
bokstäverna V, Ä, P, R, N, U, B, G, E
finns med i varje vågrät och lodrät
rad samt i varje 9 rutors box.

Tips: Bokstäverna kommer att bilda ett ord på den skuggade raden
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