


M-ORD LÄSES PÅ EGEN RISK

N u börjar detta året gå mot sitt slut och vi har bara 
kommit halvvägs, men lite ledighet kunde inte passa bät-
tre. Efter en lång period med massa plugg och aspningar 
får vi äntligen åka hem till familjen och fira jul innan det är 
dags för tentaplugg igen, yay! Det bästa med julen är att 
man får bli lite bortskämd med all mat som alltid finns i ky-
len. Det är ju den enda gången under året det är omöjligt 
att vara hungrig. Det som är ganska skönt är att omtentor-
na är innan jul så man slipper plugga på fler än två tentor. 
Kan man önska sig en snäll tenta av tomten? 

I mellandagarna gäller det att äta så mycket julgodis det 
går och lyssna sönder på alla jullåtar som man ångrar att 
man gör varje år. Sedan kommer ju nyår, längtan efter 
att det nya året ska bli det året där man faktiskt ska plug-
ga mer, träna ett antal gånger i veckan och satsa mer på 
nyttig mat. Vi vet ju alla hur det kommer gå. Så glöm nu 
inte att skaffa gymkort och träna dagen efter nyår, det är 
ju allas nyårslöfte. Eller gör som en äkta chalmerist, ät en 
stor pizza och hoppa in i plugget efter några dagar. 
 

Så från oss alla i redaktionen önskar jag er God Jul och 
Gott Nytt År

Josefine Johansson
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Det var faktiskt så att vår
självaste kung var, precis som
oss, en maskinteknolog på
Chalmers och drömde
längelänge om att starta något
till äran av Asterix. Det var
därav hans första och högsta
prioritet att upprätta en sådan
kommitté på Chalmers. Ja, 
Carl XVI Gustaf är grundaren
av M.A.K. och under sin 
kostym bär han alltid overallen
(se bild till vänster) med 
stolthet. 

Har ni någonsin reflekterat över att M.A.K. 
grundades år 1974 och att vår kung Carl XVI 
Gustaf kröntes 1973? Sammanträffande? 
Don’t think so.
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Klippt och saxat
Det syns i denna M-ord tidning från 1968 att det  
hände grejer förr. Eller hade de konspirationstema? Det 
får vi aldrig veta.
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Kuggliga
M1: Inledande matematik
Kuggprocent: 20%
Inledande matematik är det första eldprovet för alla maskiner. Det är här 
man inser att man inte går på gymnasiet längre och att ingen bryr sig när 
man sitter gråtandes över calculus. Efter en hel  
läsperiod med denna tunga bok i väskan har alla nya maskinare börjat 
drömma om Lipschitz och Newton. Trots ryggproblemen man får så är det 
bara tentan man kan fokusera på och vi M-ord är glada att kunna säga att 
ni i M1:an gjorde ett fantastiskt jobb! Hela fem procentenheter mindre kugg 
än normalt. Detta bådar gott och vi kan bara vänta och se hur det går med 
resten av utbildningen. 

M2: Dynamik
Kuggprocent: 23%
Dynamik. Vad kan man säga? 
Var det satan själv som lade in 
f=ma istället för jämvikt? Alla i M2:an trodde de hade lärt sig det här med 
mekanik och då mötte dem Boström. En riktig legendar inom mekanik 
världen. Det sägs ju att Lucky Luke drar snabbare än sin egen skugga. På 
maskin sägs det att boström rättar snabbare än eleverna skriver den. Det 
verkar som att ni får gå hem och plugga på det där med acceleration lite 
noggrannare nu innan omtentan.

M3: Strömningsmekanik
Kuggprocent: 30%
Efter en kurs som började lugnt med fredagsmys och viskositet som sedan 
omvandlades till turbulens och rörströmning är det nu många i M3:an som 
har ganska svårt att gå. Med en riktigt tung läsperiod som start på termin-
en är det ingen konstighet att de flesta som gjorde tentan mår lite psykiskt 
dåligt och funderar på att hoppa av och börja jobba på ICA eller läsa på 
KTH. Man kan dock trösta sig       
             med att man inte är ensam vilket är tydligt av statistiken. 
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M1: Matematisk analys i en variabel, Axel Målqvist
Kuggprognos: 1%
Nu har det gått några månader sen ni blev en del av Maskinfamiljen 
här på Chalmers och ni har kommit in i hur allt fungerar. Ni värmer 
käket i Winden, köper kaffe i Bulten och pluggar i studiehallen. Ja 
pluggar är fan det enda ni gör. Maskinteknik har inte skådat sådana 
studieteknologer på flera år. Ni kanske skulle prova att ha kul någon 
gång också? 
Vi i M-ord är inte oroliga en sekund för er M1, denna tenta löser ni 
utan problem!

M2: Maskinelement, Magnus Evertsson
Kuggprognos: 11,5%
Har ni lärt er något under föreläsningarna M2? Eller har ni bara suttit 
och funderat på om Evertsson blundar fast att han är vaken eller om 
han lärt sig att hålla föreläsningar i sömnen? Ni har haft en tuff höst 
med köttiga inlämningar och vet ni vad? Om ni gjort dessa inlämn-
ingar ordentligt så kommer ni klara tentan utan problem. Ni kan allt 
unna er lite jullov, men glöm inte att förväntningarna på er är höga!

M3: Reglerteknik, Knut Åkesson
Kuggprognos: 62%
När treorna trodde att de kunde lägga mekatroniken bakom sig så 
kom istället reglertekniken in i deras liv. Och ja vad ska man säga? 
Ni ser ju prognosen.. När hela Sverige sitter bänkade framför tv:n kl 
15:00 på julafton så kommer alla treor att sitta framför en dator och 
kolla på Knuts Youtube-klipp. God Jul och trevligt “lov” M3, lycka till 
med tentan!

Kuggprognos

14



Vill du också ta över 
världen?  
Sök XP-styret 16/17!
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Lika som bär
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Citat o roliga historier
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LÄSPERIODENS HOROSKÅP
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Läsperiodens wiki
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Kan ni höra maskinarnas sång? 

Kan ni höra denna sång?
Maskinteknologsektionens sång
Sedan artonhundrasextiofem
vi skördat vår framgång
Äntligen vi hittat hit
där våra hjärtan slår ett slag
Med allt vårt slit får vi
en ljusare morgondag

Vi reste bautastenen
efter hundrafemtio år
Med våra bara händer
som blev fulla utav sår
Med matematik, magnifik mekanik o 
teknik

Kan ni höra denna sång?
Maskinteknologsektionens sång
Sedan artonhundrasextiofem
vi skördat vår framgång
Äntligen vi hittat hit
där våra hjärtan slår ett slag

Med allt vårt slit får vi
en ljusare morgondag

Med fanan höjd mot himmelen
envist vi kämpar på
Ja vi lämnar chalmers men
se maskinaren består
Längtan till Winden
där Asterix vakande stå

Sjung nu med i våran sång
sången för hjärtan klätt i brunt
Det är tillsammans vi ska följas åt
till tidens horisont
Vi har skapat vårat hem
skapat en plats för alla oss
Här ska vi leva våra liv
i all evighet 

Under första ordinarie vårmöte 2016 beslutades det att vi skulle ta bort Josefin 
som sektionsmötessång. I och med detta togs en arbetsgrupp fram bestående 
av Elias Sonnsjö Lönegren, M13, Linus Arnö M13, Mattias Landgren M13, 
Christoffer Stuart M13 och Janna Hempel M14 för att ta fram en ny och mer 
maskinrelaterad visa.  

Och OM de lyckades med denna uppgift. Under andra ordinarie höstmöte 2016 
röstades “Kan ni höra maskinarnas sång” igenom. En fantastisk sång som ger 
samma känsla som “stad i ljus” gör en vacker kväll i gasquens neonljus!

M-ord är mycket stolta över sina gemena maskinteknologer som skrev denna 
sång och ger den tölv av tölv bautastenar.

Melodi: Do You Hear the  
People Sing? - Les Miserables27



Programmet informerar

Programmet informerar
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Väder


