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När man kommer till mitt hem-hemma i de djupa västsvenska
skogarna möts man av ett lugnt och fridfullt samhälle men
under ytan döljer sig något annat. De kriminella mc-gängen har
ett rejält grepp om den lilla staden.
En hierarkisk organisation som i grund och botten enbart bygger
på hot, förtroende och tjänster. Under huvudgruppen finns en
supportorganisation som sedan i sin tur har egna supportrar.
Enligt riksåklagaren ska alla ta sitt samhällsansvar och vittna.
Då förekommer inga hot. Men vilket skydd kan egentligen
samhället erbjuda de som verkligen tar sitt ansvar. För
krögarparet på Hisingen som tog sitt ansvar och vittnade slutade
det med höga skulder på grund av vilande verksamhet.
Beundransvärt men till vilket pris.
Och vem ifrågasätter egentligen polisens insatser? Enligt dem är
de kriminella mc-gäng inget problem i stan. Ändå flyr folk från
sina hem på grund av rädsla för sina liv.
Jag har med egna ögon sett vad som kan bli följden av
civilkurage. I det stora hela är inte mc-gängen farliga för den
lilla människan, men ibland går vissa över gränsen. En sådan
sak som en obetald hyra från en medlem i mc-gänget ledde till
att en hel familj blev förföljd och misshandlad. Efter att bilen,
som tillhörde en i familjen, såg ut som en schweizerost efter en
incident och den andre sonen blivit misshandlad vid flertalet
tillfällen insåg den berörda familjen att det var lönlöst och drog
tillbaka alla anmälningar.
Jag beundrar de som trots hot och misshandel ändå vågar vittna.
Det krävs mod, beslutsamhet och oräddhet att inte visa respekt
gentemot de som ej förtjänar det.
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Hissa

Dissa

Frisörsalongsnamn
Hår & häpna, Sax & Fönen, Bena. En av få
branscher med fiffiga namn.

Försäkringskassan
Gör en stackars student bostadsbidragslös
om man mot förmodan skulle ha tid att
jobba lite för mycket under sommaren.

Våren
Lööv is in the air. Vårsol, vårkänslor,
vår(hmm påsk)lov i två veckor och vårens
händelse som alla chalmerister väntat på,
Cortègen. Kan det bli bättre?!
Rena mikrougnar på Winden
Föreningarnas förtjänst att gemene teknolog
får värma matlåda i en ren mikro. För vi
minns väl alla hur det var förra året.
Projekt bautasten
Flaggan i topp för bautastensprojektet.
Nya Winden
Äntligen kan vi påbörja en ny era på
Winden. Nu får det vara nog med fula
gardiner, hårda stolar och steril miljö.
Kanske en ny lastbilsfront. Ett bra förslag
tycker vi på redaktionen. Så alla ni som
känner er manade, hjälp till att utforma
Winden som ni vill ha den.
Föreningsmedlemmar
Förutom att arrangera roliga saker lagar de
luncher och ordnar massa annat. Allt för att
förgylla den gemene teknologens vardag.
M-ord hissar positiva attityden hos
föreningsaktiva.
Copy-paste
Vad skulle vi chalmerister göra utan denna
välanvända funktion. Är helt övertygade om
att det kommer finnas med i SAOL inom ett
par år.
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Stressade busschaufförer
Det är ju bättre att komma en halv minut
för sent (vilket för övrigt de flesta inte bryr
sig om då nästa buss kommer om tio min)
än att de gamla damerna måste hålla i sig
krampaktigt på väg in i bussen för att inte
falla som käglor längs mittgången.
Telefonförsäljare
Denna nya trend inom försäljningsbranschen. Vad du än gör säg aldrig ordet ja.
Finns det inget bättre folk kan syssla med...
Gratistidningsutdelare
I tidernas begynnelse var fenomenet
gratistidning ett trevligt inslag på
spårvagnen men nu har det gått för långt.
Då kunde man bara gå och plocka sig en
tidning om man kände för det. Nu däremot
blir man överfallen av fem personer när
man kliver att vagnen. För er som inte visste
det så finns det förutom Metro, City och
Punkt.se två nya gratistidningar som heter
Dagens Teknik och Metro Teknik.
Mögel i kaffekopparna
När delar av M-ord redaktionen av
outgrundlig anledning besökte Loungen på
jullovet var det mögel i en massa
kaffekoppar. Diska efter er, eran morsa
jobbar inte här.
Hemköps nya kundkorgar
De är stora och klumpiga och inte alls
praktiska.

Miljöproblem
Med anledning av växthuseffekten beslutade M-ord att dra sitt strå till stacken och ansvarsfullt och
hänsynslöst slösa med jordens resurser. Hur många gratistidningar kan man egentligen få på en
timme?
Innan vi började enades vi om följande regler:
• Be inte om någon tidning.
• Hämta inte tidningar ur ett ställ.
• Vänta inte på att få en tidning.
Vi startade vår resa en tidig onsdagsmorgon, och första
anhalten var vägen till kristendomen. Då vi hoppat av bussen
dröjde det inte länge förrän den första tidningen låg i handen.
Här var de verkligen på hugget.
Efter att ha gått ett varv och inte tackat nej till en enda tidning
hade en i redaktionen redan famnen full. Ett enastående bra
resultatet; sju tidningar.
Två minuter senare tog vi 4:ans spårvagn mot vårt nästa mål
som ligger intill där gåsapågens namne har satt sitt avtryck.
Där fullkomligt kryllade det av gratistidningsutdelare, men de
var inte lika vakna som på det första stället och missade oss
både en och två gånger.
Molokna gick vi vidare genom tomtens by där utdelningen inte
blev riktigt vad vi väntat, två ynka tidningar på tre personer. Vi
fortsatte i riktning mot stadens grundare och när vi kom ut på
andra sidan såg vi något oförglömligt, mannen med det
underbara pannbandet, och av honom fick vi varsin tidning till.
Återigen intog vi varsitt säte på spårvagnen, den här gången nr
3, för att bege oss till dagbrottet, vårt näst sista mål på resan.
Efter en dryg timme når vi så äntligen resans mål som är
beläget vid Sveriges kortaste pipeline. Väl där återstår att
redovisa vårt resultat.

Resultat
punkt.se: 24 stycken
City: 16 stycken
Metro: 9 stycken
Metro teknik: 7 stycken
Dagens teknik: 4 stycken
Totalt: 60 stycken.
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Framtid efter Chalmers
- Intervju med Filippa Frostne och Saim Manto från SKF Nova AB
En framtid inom SKF skulle för de flesta
maskinteknologer sitta som handen i
handsken. Speciellt då man får höra om den
relativt nyetablerade (trettio år i jämförelse med
SKF:s hundra år) avdelningen Nova. Intresset
var väckt på redaktionen! En måndags
förmiddag begav sig därför tre
informationslystna skribenter till SKF Novas
kontor i Göteborg där de stämt träff med två
före detta Chalmerister som tidigare läst maskinteknik med inriktningen industri- och
marknadsanalys. Saim Manto kom och
räddade oss vid dörren och lotsade oss till den,
på avdelningen, eftertraktade kaffemaskinen.
Medan kopparna fylldes klev Filippa Frostne
in och presenterade sig med sin sju månaders
graviditetsmage. Väl kaffeutrustade påbörjades
utfrågningen.

Elektroteknik innan det ”rätta” beslutet fattades.
När Saim närmade sig slutet på sin utbildning år
2005 var marknaden, till skillnad från år 2002, i
full gång, och det fanns ett par ex-jobb att välja
mellan. Nova har varje år tre till fyra ex-jobb på
avdelningen. Efter information om ett av dessa
ex-jobb som involverade marknadsanalys av den
indiska marknaden inom SKF:s gamla flygdivision, var valet klart. Detta föreföll honom intressant
bland annat beroende på hans pakistanska bakgrund
och den snabba utvecklingstakten i Indien. Den
tjugosjuåriga Saim sökte och fick en fast tjänst på
SKF Nova direkt efter sitt ex-jobb. ”Jag ville jobba
vidare med samma sorts frågor”.

Filippa och Saim avslutade sina studier år 2002
respektive 2005. ”Jag ville läsa något annat än det
alla mina kompisar hemma från Malmö gjorde”
därmed valdes Chalmers för Filippas del. Innan
dess hade hon även hunnit ta studenten, läsa
engelska i Storbritannien, studera ekonomi/
handelsrätt vid Lunds universitet samt resa jorden
runt i fem månader. Sitt ex-jobb skrev hon på Saab
Automobile, där hon tidigare hade sommarjobbat.
”2002 var arbetsmarknaden tuff”, minns Filippa.
Det fanns inte många arbetsillfällen för
nyutexaminerade studenter. Filippa fick dock arbete
vid Saab Automobile på en avdelning som sysslar
med försäljningsanalyser. På Saab Automobile
blev hon kvar i fyra år, varav ett år spenderades i
Tyskland där hon jobbade med integration. Från
Saab Automobile gick hon vidare till SKF Nova.
Det var via en f.d. klasskamrat från Chalmerstiden,
som själv jobbar på SKF Nova, som Filippa fick
tips om en ledig tjänst. ”Möjligheterna har dykt upp
och jag har antagit nya utmaningar när de kommit,
vilket jag är glad över att jag har gjort” förkunnar
Filippa glatt.
Saim som sann göteborgare och med pakistanska
föräldrar, valde Chalmers Tekniska Högskola både
beroende på läget men även på grund av
Chalmers goda och etablerade anseende som
teknisk högskola. För Saim blev det inte maskinteknik från start utan det krävdes ett tag på
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Filippa Frostne och Saim Manto

Förr var ett antal veckors praktik i arbetslivet
obligatoriskt på Chalmers för att få ut sin examen.
Filippa gjorde sin industripraktik på Volvo Car
Corporation som truckförare. ”Det var verkligen
en jättebra erfarenhet att jobba inom produktion”
menar Filippa. Men även genom andra sorters jobb
och arbetserfarenheter utvecklas man och får mer
kunskap inför kommande jobb och utmaningar
förtydligar både Filippa och Saim. Saim jobbade

på Siba parallellt med sina studier och Filippa som
servitris. Arbeten som indirekt lärt dem att hantera
människor och läsa av situationer, något som man
absolut har nytta av i arbetslivet vart än man
hamnar menar de båda.
I deras nuvarande arbete på SKF Nova har de
främst nytta av inriktningskurserna från
utbildningen på Chalmers. Men även kurserna i
matematik, mekanik, maskinelement etc har de
användning för men då snarare att kurserna gett
dem en bra grund vad gäller analytiskt tänkande.
Vad gäller att jobba i projekt på Chalmers kontra
i arbetslivet tycker Saim att det är betydligt fler
aspekter att ta hänsyn till, speciellt de externa, när
man jobbar i projekt inom arbetslivet”.
Ingen av dem var föreningsaktiva under sin tid
på Chalmers. Mestadels berodde det på tidsbrist,
menade Saim. Filippa som läste i Lund ett år
innan hon började på Chalmers tyckte att
Chalmers begränsade det sociala livet till bara
Chalmers i jämförelse med Lunds indelning i olika
nationer. ”Det senare gör att man träffar personer
som studerar olika utbildningar vilket är mer
dynamiskt” tycker Filippa.

SKF Nova är ett internt konsultföretag inom
affärsutveckling som enbart jobbar med SKF som
kund. Projektens karaktär är både strategiska och
operationella. De är stationerade på sitt kontor
men har regelbunden kontakt med sina kunder i
respektive projekt. Kunderna är mestadels från
Europa men de får även uppdrag från andra delar av
världen. SKF Nova anställer dels nyutexaminerade
studenter från universitet och högskolor och dels
personer som arbetat på andra avdelningar inom
SKF men även personer från utomstående företag.
Det finns stora möjligheter att gå olika kurser inom
exempelvis projektledning eller andra områden som
både ger nytta för SKF Nova och den personliga
utvecklingen. Saim och Filippa är väldigt nöjda
med sin arbetsplats på Nova. De båda tycker att
Nova är en dynamisk arbetsplats som ger många
möjligheter. ”Genom att jobba med olika kunder
inom hela SKF får vi möjlighet att se otroligt stora
delar av SKF vilket man många gånger annars inte
ges tillfälle att göra. Det är enormt inspirerande.”
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M-ord testar föreningsrum
Nu i invalstider så tycker vi i M-ord att det är särskilt viktigt att eventuella aspiranter får tillgång till
alla snaskiga detaljer om den viktigaste tillgången föreningarna på M har, föreningsrummen. Vi har
därför ställt upp lite testkriterier och ska i vanlig ordning göra ett ytterst subjektivt test.
M-Rustet
Lukt: Grabbigt (tillrättavisas kvickt till ”manligt” ).
Husdjur: Fyllehund.
Gästvänlighet: Mycket hög, man känner sig
nedslagen.
Mysfaktor: Hög – Ett fint litet hörn med färska
skinnsoffor och vitrinskåp med årgångsglas.
Estetiskt: En fin mix av tavlor, fotografier, skyltar,
bardisk i en gött ostädad miljö.
Teknik: Saftblandare, discokula, spotlight (”Twister
3”), kassaskåp, STOR kyl, dator, stereo, micro m.m.
Bekvämlighet: Helt klart bra.
Närvaro: Hög.

M-Sex
Lukt: Ingenting.
Husdjur: Bananflugor och köttätande växt i symbios.
Gästvänlighet: Hög, man möts av trevlig värmlandspöjk.
Bekvämlighet: Soffmöjligheter, sköna.
Mysfakor: Mysigt läge med tillhörande porrbelysning.
Estetiskt: En gött ful soffa, fast en snygg också, fina
dekorationer fast kanske inte SÅ välstädat.
Teknik: Stereo, medelstor kyl, micro, FETA speakers med
fet bas, goda torkmöjligheter.
Närvaro: Medelbra, dock stegrande.

M-styret
Lukt: Diskret.
Husdjur: Flatlöss.
Bekvämlighet: Obefintlig, om man inte diggar att
sitta på golvet.
Gästvänlighet: Ganska låg, lite översittarstil.
Estetiskt: Ljust, mycket fönster plus skylight,
dessutom snygga inramade tygvästar på väggen.
Teknik: Två skrivare/kopiatorer, telefon med
svarare, dator och kassaskåp.
Mysfaktor: Låg, strikt business.
Närvaro: Kapitalix i f.d. MAK (Westman) men
annars rätt dåligt.
Närhet till loungen: FT (fucking tight).
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MARM
Lukt: Friskt, matigt.
Mysfaktor: Plus för fondvägg, annars rätt
stelt.
Smak: Chips.
Husdjur: MARM-hunden (numera avliden).
Gästvänlighet: Hög
Estetiskt: Plus för fondvägg och
Guinnesshatt, större än man tror och
mycket välstädat.
Bekvämlighet: Drar kallt (dock AC på
sommaren), inga soffor, dock goda
lunchmöjligheter.
Teknik: Robotar, kullager, dator och telefon
med headset, värmefläkt.

M-ord/M-Photo
Lukt: Tjejigt.
Husdjur: Kvinnofolk.
Mysfaktor: Litet men naggande gott, väl
insuttna soffor.
Gästvänlighet: Mycket god.
Smak: Semlor och kaffe.
Estetiskt: Mycket brön, Fant som sprattelgubbe.
Teknik: Skrivmaskin (dator), micro,
neonskylt, kameror, stor tavla och USBcupwarmer.
Underhållning: Worms samt dokumenttugg.
Närvaro: Mycket hög.
Invånare per m²: 3+eventuella besökare.

Och här följer resultatet av testet:
1. M-rustet
2. M-sex
3. M-ord/M-photo
4. MARM
5. M-styret
M-rustet placerar sig högst på listan för att de glänser inom områdena teknik, mysfaktor och gästvänlighet.
M-styret däremot levererar inte särskilt mycket inom någon av dessa kategorier förutom teknik, således
placerar sig M-styret längst ned på listan.
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Stereotyper på Chalmers
Varje student måste finna sin roll i Chalmerslivet. Därför har vi nu kategoriserat och färdigställt en
personlighetsguide. Nu återstår det för dig att läsa igenom och begrunda vilket släkte du egentligen
tillhör…
MajaMaterialist
Du cruisar runt i skjorta och backslick med en het PowerBook under armen. Klackarna klapprar oavsett om du är
tjej eller kille. Ditt motto är att det inte bara är banketter
som kräver proper dresscode. Om du inte går på I så ville
du komma in där egentligen, för det är där dina
likasinnade befinner sig. Du är SÅ snygg!

PellePOP
Du hänger på Saturns temakvällar
på Haket. Gasquerna är inte din grej
för du är inte som alla andra. Svart
eller vitt hår är det som gäller. Det
gör även randigt och prickigt och den
bästa pricken över i:et vore en snajsigt
knuten palestinasjal. Varför finns
det inte fler av dig? Du är SÅ cool!

WilleWimpsy
Du bor i studiehallen och besöker skolan till och
med på helger och lov. Du tycker inte om att vistas
utomhus. Du skattar ljuset från en datorskärm
högre än solens strålar. Omtentor existerar inte i
din värld för du kommer alltid påläst till
föreläsningarna. Du har en hög sannolikhet att få
en framtid som doktorand. Det skulle kunna vara
ditt öde att för all framtid vara fast på Chalmers.
Vi är glada att du finns!
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PuttePartyTroll
Ett Festu-kalas utan DIG skulle vara som en vattenflaska utan vatten. Du startar dansgolv där de inte ens
bör existera och dansar natten lång. Karaokescenen är
din, ingen skränar så högt som du. Även i skolan höjer
du stämningen med tokiga spex och finurligheter. Dig
gillar vi!

WeraWiseAss
§1 DU har alltid rätt
§2 Skulle DU mot förmodan
ha fel gäller §1
Du sitter oftast längst fram i
föreläsningssalen och gillar att
föra dialog/monolog med/till
föreläsaren. Du skulle kunna
argumentera för en felaktig
sak i timmar för det är ju
du som vet och kan allt. Det
är lugnt. Vi tycker att du är
underhållande!

GurraGlidare
De flesta chalmerister känner någon
sorts samhörighet med dig. Du
pluggar inte mer än vad som behövs
för att fixa en 3:a. Har du någon gång
fått högre betyg så tycker du att det
kompenserar det för de kommande
U:na resten av terminen. Du höjer
Chalmers till ett emotionellt plan när
du gråter av lycka efter en fungerande
plot i MATLAB. Din charm kommer
alltid att rädda dig!
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TobbeTokGymmare
Du är den som sitta med tight tröja på
föreläsningarna och vägrar ta på dig jacka
när du ska till Bulten under rasterna, även om
termometern visar sibirienkyla. Du brukar
behöva gå från grupparbeten för att det inte
ska störa ditt träningsschema för du lever blint
efter det faktum att tränad = trånad. Det känns
skönt att du i alla fall försöker bevisa att man
kan ha både biceps och hjärna!

OrganiseradeOlle
Du har långkok på spisen hela helgen för att fylla
matlådor för den kommande veckan. Det är du
som har allt från handkräm till passare i väskan.
Du färgkodar ditt schema och din portfolio har
en finare ordning än självaste alfabetet. Dig kan
vi lita på!

ChalmersAlien
Om du nu inte känner dig dragen till någon av ovanstående
släkten passar du nog in i denna kategori. Chalmers är inte ditt
hem, och inte heller Göteborg/Sverige/Världen. DU är
jättekorkig. Men misströsta inte. Du är en pärla, ett guldkorn, en
oslipad diamant!

Här tar M-ord pris för smaklösast bildkomposition
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Cortègen
För vanliga Göteborgare är Chalmers inte
så mycket mer än overallsfolk och den årliga
Cortègen. Vem charmas inte av 50 lastbilar med
galna chalmerister på? Visst känns det tryggt att
se framtidens teknikelit i sitt esse?!
Det är framåt valborg som parkeringen blir en
byggplats och chalmeristerna kryper fram ur sina
hålor och blir
som galna.
Det hamras
och spikas för
fulla muggar i
tio långa
dagar för
att ge
göteborgarna
spex och
kalas, med
andra ord visa
hur vi
chalmerister
har det för
jämnan.
För de ettor
och annat
löshängt folk
som missat
detta fantastiska arrangemang så är detta en karavan
av sketcher utspelade på lastbilsflak och alla
göteborgare är ute för att beskåda spektaklet. Det är
årets händelser som är utgångspunkt för vagnarnas
teman. Låter kanske aningen surrealistiskt och det
är det, man måste se för att förstå. Cortègen har
rullat sen 1909, med undantag för två år, ett då
Norge blev invaderat och ett då Göteborg faktiskt
täcktes av 40 cm snö.
Detta görs inte av sig självt utan bakom detta
gömmer sig ett tappert gäng som utgör CCC.
CCC står kort och gott för Chalmers Cortège
Committé och består i år av nio ”grabbar” (grabbar
kan också vara tjejer reds. anm.). Medlemmarna är
studenter från olika sektioner på Chalmers som tagit
studieuppehåll och på heltid jobbar med att
arrangera Cortègen. Arbetet består till största delen
av att leta annonsörer till Cortègeprogrammet, söka
tillstånd för såväl byggplatsen som färdvägen och
förbereda själva byggandet. Det kanske inte låter
så betungande, men det håller dem ofta sysselsatta
13

mellan 8 och 23 varje dag, utom söndag. Men nog
om dessa stofiler och över till oss byggare…
Som vanligt här på Chalmers kommer ingenting
gratis. Om man som förstaårsbyggare inte vill ta
pengar ur sin magra CSN-spargris måste 54
Cortegéprogram säljas (andra året bara 27). Men
det är väl ingen match för alla oss som tidigare gjort
oss en förmögenhet på att
sälja jultidningar? Förutom
att bygga får du också en
byggrock och ett alldeles eget
Cortègeprogram. I nöjet ingår
även allt som hör hemma på
byggplatsen alltså material,
verktyg, trevligt sällskap och
öl. Med byggrocken följer
även vissa privilegier, såsom
fritt inträde till eftersläppen i
Chalmers Mästerskapen i fest
som äger rum samma vecka,
där de olika sektionernas
sexmästerier tävlar i fest
(heja M-sex!). Trots att
byggveckan innehåller
mycket kalas är dagen C
(valborg) helt nykter och den
som dricker får inte åka med!
Om du inte visste det innan vet du det nu, Cortègen
är en kronisk tradition som inget kan stoppa, så vad
stoppar dig?!
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M-ord - trogen tidning i M-teknologernas tjänst
Detta är inte vilket nummer som helst för M-ord, tidningen går i och med detta nummer in på sin
50:onde årgång. Första M-ord kom trots detta ut 1967. You do the maths, Mördare har aldrig utgett
sig för att kunna räkna, bara skriva (och ibland knappt det).
Då tidningen startade var den ett tunt informationsblad och i det första numret kunde man bland annat läsa
om kommande sektionsmöte där det skulle bjudas på øl och korv. Ljuva 60-tal, det var minsann bättre förr!
Därefter har många olika chefredaktörer och skribenter varit med och satt sin prägel på tidningen.
Detta årtiondes bidrag till historien är lärarintervjuerna. Det finns många guldkorn att titta tillbaka på, som
diverse hemma-hos-reportage. Vem kunde ana att vissa föreläsare faktiskt har helt vanliga liv, eller vad sägs
om Thanks Giving-middag hemma hos
Termodynamik-Bill, fika hemma hos Materialteknik-Uta och prat om försvunna jackor hemma hos matteHjalmar? (För den nyfikne: Hjalmar hade köpt en ny jacka som han ännu inte var van vid. Tankspridd, som
bara Hjalmar kan vara, lyckades han ta fel och fick istället en students jacka. Han upptäckte att jackan var
trasig och försökte lämna tillbaka den till butiken, men fick istället ett presentkort. Det var först efter ett par
dagar som hans sambo undrade vems jacka som hängde i hallen och Hjalmar insåg sitt misstag.) Det har
även plockats svamp med Herr Fant. Denna gigant bland giganter har dessutom funnits med i M-ord som en
sprattelgubbe att knåpa ihop för den pyssliga studenten. Allt som krävdes var guldben och snöre. Moderna
2000-tal, det bådar gott inför framtiden!
På 90-talet tog självironin, som annars är så typisk för M-ord, en time out. Man
drabbades av storhetsvansinne och såg stort nöje i att hacka på andra. I formelbladet
fanns att läsa: Chalmers = A + V + I + Z + M + K+ Kf + Kb + F + E + D =
{termer av försumbar storlek stryks} = M. Det var även vid denna tid som de nu så
uppskattade citaten introducerades under rubriken Föreläsningsförhöjande
Formuleringar. Svunna 90-tal, det var lika bra förr!
Många av föreningarna på maskin har funnits länge
och det är också något som naturligtvis märkts i M-ord. Det finns artiklar,
intervjuer, bilder och insändare som vittnar om studentlivet med tillhörande
spektakel. Vissa slutsatser kan dras: MAK har sett likadana ut jämt, M-sex var
fler förr och Rustet hade overallen instoppad i tubsockarna tio år efter att det
slutat vara modernt.
Något som funnits i M-ord i alla tider är den typiska humorn. Ordvitsar och ”dåliga” skämt är något som
förgyller varje nummer. Är man för alltid dömd att vara den som stolt kläcker ur sig små fyndigheter i tid
och otid? Men vem kan motstå en klassiker som ”Varför är du repig efter badet?” ”Det var klor i vattnet!”
eller en gammal goding från -86: ”What’s the difference between a girl in a church and a girl in a bath???”
”The girl in the church has her soul full of hope and the gitl in the bath has her hole full of soap.”
Fyndiga 80-tal, det var roligare förr!
Längre tillbaks fanns en annan trend. Då var det även i
tidningen mycket fest och öl. Hade du någon aning om att
ett gammal nummer av M-ord hade en kalender som bilaga?
Denna kalender var prydd med en halvnaken karl, och det kan
ju verka aningen underligt eftersom, så vitt vi vet, maskin även
då var en sektion dominerad av killar. Bland alla dessa killar
fanns många olika personligheter, som visade sig i olika sammanhang.
Exempelvis har våra kära kollegor från förr gjort en
sammanställning av de manliga älskartyperna. Vi har valt vår favorit,
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eller vad sägs om den brutale typen; Just när
flickan ligger och väntar på att han ska komma
till hennes och viska ljuv poesi i hennes öra,
kutar han istället in i rummet spritt naken och
drämmer organet i bordet medan han ryter:
Här ska du få se på doningar! Vi har även
plockat fram en annan klassiker ur arkivet
inför Mek1-tentan. Liberala 70-tal, det var
definitivt mycket bättre förr!
Härliga framtid, blir det bättre sen? Vill du
sätta ditt avtryck i arkivet och bidra till
M-teknologernas välbefinnande i form av
njutbar läsning så ska du söka M-ord! Skicka
ett mail med namn och telefonnummer till
aslundm@student.chalmers.se innan den 9/3!

Stenkul eller kattastrof?
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Föreläsningscitat
Ingen går säker… M-ord spetsar alltid öronen, men ibland hör vi inte allt. Vi behöver din hjälp också,
hör du någon föreläsare kläcka ur sig nått kul blir vi glada om du skickar det till
mord@mtek.chalmers.se (M1 känn er träffade…)
”Man kan i princip lösa den här uppgiften själv. På
fredag kväll till exempel.”
Jonas Sjöberg, Mekatronik M2
Ja då har jag lite tid över.
”Ni undrar förstås vad detta är” (pekar på tavlan)
”och det är från föreläsningen innan... men vi kan se
det som en extra bonus.”
Jonas Sjöberg, Mekatronik M2
Han har fattat vitsen med återvinning.
“Det är aldrig försent, tentan går ju tre gånger om
året.”
Jonas Sjöberg, Mekatronik M2
Tack för uppmuntran.
Peltor svarar: ”Ja men vad är det för mening att läsa
kursen om man inte klarar tentan.”
Nej, det kan man fråga sig.
”Några säger ja och vissa skakar på axlarna.”
Per Öhl, Tillverkningsteknik M2
Klara besked?
”Jag tänkte berätta en historia ur mitt skärtekniska
liv.”
Anders Kinnander, Tillverkningsteknik M2
Spännande…
”Lösegg, ja just ja, jag tänkte på lösskägg...”
Anders Kinnander, Tillverkningsteknik M2
Vad tänkte du på egentligen?
”Om ni kommer på någon lösning så kommer ni bli
mångmiljonärer! Men kom till mig först...”
Anders Kinnander, Tillverkningsteknik M2
Hur dumma tror du vi är?
”I tidernas begynnelse är ju självklart u lika med
noll!”
Karl Mauritsson, Grundläggande Strukturdynamik
M4
Det var bättre förr…
”Hänger ni med eller verkar det bekant?”
Karl Mauritsson, Grundläggande Strukturdynamik
M4
Både och eller varken eller?!
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”Ett typiskt problem kan vara: Hur hög skorsten
måste jag bygga för att skiten ska ramla ner i en
annan kommun?”
Peter Möller, FEM grundkurs M3
Vi tar tacksamt emot all verklighetsanknytning vi
kan få.
”This is the SAAB 9-3 that Per Eklund drove in the
Pikes Peak competition”
(visar en bild på en bil där det stort står Suzuki på
flera ställen...)
Lennart Löfdahl, Road Vehicle Aerodynamic
Design.
Det där med bilmärken är ju inte så lätt alltid…
”Huvud byter man inte på folk än, även om det
skulle behövas ibland.”
Morgan Larsson, gästföreläsare från Arcam,
Integrerad konstruktion och tillverkning M2
Ibland?
“Om någon har tappat sitt lab-PM så har jag 150
extra!”
Jonas Sjöberg, Mekatronik M2
För säkerhets skull...
“Hembesök 500:- Vad gör de då?”
Anders Kinnander, Tillverkningsteknik M2, om
Rekryteringsgruppen Maskins reklam om att besöka
sitt gamla gymnasium.
You don’t wanna know!
Och sist men inte minst studentcitaten:
”Vi har lite dåliga erfarenheter av MISSmedlemmar som idrottar”
Döle (dissmissed) om idrotssällskapets medlemmar.
Vilken förening hänvisas de till då?
”Kolla på den här bilden! Det ser ut som om bilden
är tagen ute i skogen. Men det är ju mitt i centrala
Bengtsfors!”
Hanna Berglund, M-ord, om sitt hem-hemma.
Vi vet väl alla att Bengtsfors är en metropol.
“Jag ska aldrig bli köttfärs.. eller nej jag menade
kökschef!”
Hornet, M-styret, har hand om grytorna.
Hornet, vi trodde du skulle bli ingenjör?!

Kuggliga

Bilden är ett montage

29%
Analys i en variabel
Henrik Petersson
M1

28%
Reglerteknik
Knut Åkesson
M3

25%
Materialteknik B
Mats Norell,
Mikael Rigdahl
M2

Det blir en knapp seger för
debutanten Henrik Petersson.
Trots förra läsperiodens kuggtips
verkar ettorna fortfarande hålla
antalet kugg på en låg nivå
jämfört med föregående år..

Rykten uppstår inte tomma ur
intet! Som alla har hört är detta
mardrömmen i trean. För att
klara Knuts kurs behöver varje
student knyta knut på sig själv.
Eller vad sägs om datur och
regulatur?

För andra numret i rad står Mats
kvar på pallen fast denna gången
tillsammans med Mikael. Detta
är tvåornas revansch, så långt ner
som på tredje plats har vi aldrig
varit :)
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I huvudet på Peter Möller
Med anledning av M-ords 50-års jubileum
träffade delar av redaktionen en nästan lika
gammal övningsledare i Mekanik och
Hållfasthetslära 1 samt examinator i Finita
Element Metoden. Mannen, myten, legenden;
Peter Möller.

Han hittas på institutionen för tillämpad mekanik,
avdelning dynamik. Annars kan du kanske stöta på
honom på någon av Frölundas hemmamatcher eller
på något friidrottsevenemang på Ullevi. I övrigt har
han ett utvecklat intresse för Whiskyprovning, och
Islay Whisky tillhör favoriterna.

Peter är Väg- och Vatteningenjör och har aldrig
missat en tenta. Inte enligt honom själv i alla fall.
Men det kan ju diskuteras. Vad räknas det som
när man inte ens går upp på tentan?! Tentan i
Samhällsekonomi & juridik, var vad som återstod
från de första åren och den var därför det sista han
gjorde innan han tog ut sin examen från Chalmers.

Peter är med i föreningen Vetenskap och
Folkbildning som försöker sprida kunskap om
vad vetenskaplig metod är, och vad som kan och
inte kan avgöras vetenskapligt. Han tycker att det
är intressant att delta i vetenskapliga debatter på
Internet, och diskutera med människor som tror att
de uppfunnit evighetsmaskiner, sett utomjordingar
eller kommit på någon magisk kur mot cancer.

Exjobbet som på den tiden bara var på 5 poäng
gjorde han inom byggnadsmekanik. Det gick ut på
att undersöka hur pålar till bland annat husgrunder
interagerade med leran. Efter att ha avslutat
exjobbet doktorerade han och jobbade sedan ett par
år med utveckling av kompositmaterial i Delaware.

När vi frågar om man inte blir lite full i skratt av
alla konstiga idéer berättar han om Flat Earth
Society, ett sällskap som är övertygade om, och
försöker övertyga resten av världen om, att jorden
faktiskt är platt. De anser också att Australien inte
existerar, och påstår du att du varit där, så är du helt
enkelt en del av komplotten. Med detta i bagaget
kan man förstå varför Peter tycker att en kurs i
kritiskt tänkande hade varit en bra del av
utbildningen på Chalmers.
Om Peter hade valt som han först tänkte hade han
förmodligen inte varit där han är idag. Under
gymnasietiden på naturvetenskapliga
programmet i Vänersborg var det stora intresset
kemi, men paradoxalt nog avrådde kemiläraren
honom från att läsa vidare inom ämnet. Istället
gjorde han lumpen för att sedan jobba två år i en
gruva i Ludvika. Där väcktes hans intresse för
geomekanik och han tänkte först läsa detta i Luleå,
men då han upptäckte att Väg och Vatten på
Chalmers var likvärdigt valde han det istället
eftersom det var närmare hem.
Och tur var väl det.

Peter Möller framför Geniknölen.

Peter anser att det inte går att lita på
kollektivtrafiken (vilket vi tror att han har helt rätt i)
och promenerar därför från Masthugget till
Chalmers när vädret tillåter.
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Ur munnen på Peter Möller
Citat ur arkivet

“Jag vet inte hur en lastbil ser ut, så kanske…ja, ni vet vad jag menar.”
Ritar…en rulltrappa med en kamel under!?
”Det kanske vill komma fram ett TD elev och rita åt mig?”
Behövs det menar du?!
”Folk längst upp till höger brukar vara avogt inställda, men vi gör väl ett försök.”
Han har koll på sina elever.
”Det bär mig emot att säga gaffel, det känns inte universitetsmässigt.”
Angående uttalet av psi.
”Den här gästföreläsningen är kanske inte lika viktig för er på TD, ni får väl andra gästföreläsningar som i
färg och form och så.”
Peter understryker teknisk designs hårda profil.
”Ni ska inte misströsta, det blir mycket svårare snart.”
Lika entusiastisk som vanligt!
”Jo, man kan sitta på krogen och snacka formler, men då blir det tomt.”
Empirisk erfarenhet undrar vi då!?
“En tiondel är nästan oändligt litet.”
Logiskt! Det är ingenjörsmässigt att anta har vi hört!
”Har jag gjort fel igen? Det är någon som sitter och ler.”
Peter förväntar sig ingen spontan glädje under föreläsningen
”Jag går och hämtar mina glasögon så jag ser vad jag skriver och slipper hitta på.”
Inser att åldern tar ut sin rätt.
”Det är mindre motstånd än när man skriver på papper och samtidigt ska man ta i så att man hörs.”
Peter skyller sin handstil på whiteboardtavlan.
“Du ville inte fråga något?”
Misstolkar en hostattack från en elev.
”Ja viktigt och viktigt! De flesta känner ju inte till det, och det går ju bra ändå.”
Angående att q=-d2M/dx2.
”Man får se det som en manipolu…minupola.. ja ni vet vad jag menar.”
Peter försöker manipolu…minupola… manipulera sina elever.
”Jo det kan man göra men då måste man lyfta på pennan.”
Peter ombeds sätta streck på sina z.
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Nyinvalda föreningar
M-ord är som vi alla vet den ledande blaskan på maskin och har många skepnader. En av de
viktigaste är den som avslöjande kvällstidning! Vi kan därför stolt presentera intervjuer med de mest
eftertraktade teknologerna på sektionen just nu. Sedan sektionsmötet onsdag läsvecka 3 kan de stolt
titulera sig föreningsmedlemmar. Vissa kan till och med skryta med en ordförande- eller kassörspost.
De kommer nu försvinna ner i de dunklare delarna av källaren, kanske visa sig under några arr
under årets gång för att sedan se dagens ljus igen vid den här tiden nästa år.
Vi träffar ett taggat, färskt Mnollk och deras vision för sitt verksametsår är verkligen både originell och
ödmjuk, att göra den bästa nollningen någonsin. Detta ska de lyckas med bl.a. genom att bräcka förra årets
nollfinal på Universeum. De försäkrar att mängder av idéer finns och poängterar att nollningen de fick bara
är en referens till det de själva ska göra. De har inte hunnit med så mycket mer än invalskalas som
föreningsaktiva och den mesta tiden går nu åt till att lära känna varandra.
”Varför Mnollk?”
-Vi blev inspirerade av gamla Nollk, det
verkade väldigt roligt. Dessutom vill man ju
ha varit med i en förening under sin
Chalmerstid. Mnollk är ju dessutom den
förening där syftet och målet är tydligast, det
är inte bara fest och kalas.
Mnollk hoppas på många phaddrar och
fusknollor och hälsar dessutom God jul.
Det är väl då vi ser dem igen!
Bakom: Christoffer Lövgren, Magdalena
Genberg, Christian Bremer (kassör), Rebecka
Lannsjö, Gustav Bennegård, Framför: Elin
Gröndahl (ordf.), Emelie Gustavsson. Ej med
på bild: Johan Bergfeldt.
Vi möter ett redan slitet och allt annat än ödmjukt MAK och bjuder dem på en välbehövlig kopp kaffe efter
rivstarten i föreningen. Efter sektionsmötet där de blev invalda var det, som för Mnollk, invalskalas och
sedan bar det av till Linköping för att delta i studentaktiviteterna under helgen. MAK ser fram emot ett
schysst år och hoppas att det kommer många nya trevliga nollor till hösten. De vill också vara mycket
delaktiga i nollningen. Då deras intressen är att kramas och häfva öl är det inte så förvånande att de siktar
på att även i år se till att en MAK:are blir Chalmersmästare i ölhäfv. Det största hoppet är Zorro (Sofie,
reds.amn). I övrigt ska de mest jobba på att få tillbaka Tinto till systemet, och om det inte går ska de ordna
vinprovning för att finna en lämplig ersättare. MAK har även städat rummet nu, men de kan inte garantera
att de skulle märka om någon satte in en öppnad burk surströmming under soffan.

Aktvix: Marcus Lindner, Kapitalix: Peter Granberg,
Majestix: Karin Agestam, Joystix: Rickard Forsman,
Prefix: Kristian Adzievski, Penix: Daniel Karsberg,
Miraculix: Sofie Wistrand
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Ni behöver inte längre oroa er, nya
revolutionerande MISS ska göra sitt yttersta
för att representera maskin i olika CM under
året som kommer. Speciellt taggade är de att
nå framgångar i fotboll. Och för alla er som
hoppats så blir det nog ännu en upplaga av
CM i simhopp. Ett länge diskuterat
arrangemang är även CM i Curling, som
MISS hoppas på att kunna genomföra detta
år. Då MISS har fått gotländskt påbrå finns
det även förslag om nya aktiviteter som varpa.
MISS främsta mål under sitt verksamhetsår
är att hela maskinsektionen skall medverka
på den bokade tiden i kårhuset på lördagar kl
11-13 och hälsar alla välkomna.
Olof Larsson, Armin Fatic, Henrik Enkel Larsson,
Jakob Dotevall (kassör), Elin Karlsson, Dan Öisjöen (ordf.)
Vi är dock något oroade över hur grannsämjan kommer att bli under året i MISS/Mnollk/MAK-rummet. Det
har redan under första veckan kommit fram att konflikter uppstått. Det rycktas till exempel att MAK’s del av
rummet breder ut sig. De verkar dessutom ha färgat den tagna landarean i sin favoritfärg, brun. Dock är det
ännu inte helt klart om detta är hela sanningen. En annan misstänkt är en standarförare, men det vet vi inte
mer om i dagsläget.
Vi önskar de nya föreningarna lycka till och hoppas att de får ett trevligt år! Till er andra kan vi bara säga,
den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, snart är det dags att söka den bästa föreningen av dem
alla: M-ord!

Framstående forskare på Chalmers:

“STYRET-DIETEN
GÖR

UNDERVERK”

FÖRE

EFTER
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M-styret
Som de flesta kanske redan vet så är det snart dags att söka M-Styret. Vi har märkt att det är samma frågor
vid alla aspningar därför hade vi tänkt att skänka er lite ljus i aspmörkret med en liten FAQ.
1. Fråga:Tar M-Styret mycket tid från studierna?
Svar: Ja eller nej förresten.
2. Fråga: Vilken är den bästa posten?
Svar: Det helt opartiska svaret är informationsansvarig.
3. Fråga: Är det bara gamla föreningsdrägg i M-Styret?
Svar: Nu ja! Men förhoppningsvis inte i framtiden.
4. Fråga: Varför ska just jag söka M-Styret?
Svar: It’s your destiny!
5. Fråga: Vad gör man i M-Styret egentligen?
Svar: Blandat. (De ramlar in klockan 11 lagom sargade efter gårdagen och sätter sig
vid datorn och ser väldigt upptagna ut en stund för att sedan ta en extra lång
lunch. Om man inte heter Carl förstås. Enligt honom behöver en vuxen
människa enbart 3 timmars sömn men ändå kommer han inte förrän vid lunch.
reds. anm.)
6. Fråga: Vad är det bästa med att vara med i M-Styret?
Svar: Lunchmötena med fika.
7. Fråga: Sitter inte M-Styret i loungen hela dagarna?
Svar: Öhh nä! På kvällarna också.
8. Fråga: Vad karakteriserar M-Styret?
Svar: Frihet, Broderskap och Jämlikhet.
9. Fråga: Vad karakteriserar en god M-Styretmedlem?
Svar: Karaktär.
Hoppas att detta har visat hur kul vi faktiskt vi har i M-Styret. Om inte de nio svaren mot förmodan kunde
besvara dina frågor så kan man alltid komma till loungen och ställa fler. Vi är som sagt nästan alltid där.
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Tjo!
Vi vill först och främst tacka er som har köpt biljetter till Balen! Det är inte lång tid kvar och vi kan lova att
det blir hur bra som helst!
Något annat som närmar sig med stormsteg är tentorna och därmed eftertentaraj! Lördagen den 17:e mars
fixar vi i M-Sex stor fest i Gasquen med det återkommande temat Chalmers Pop & Rock Klubb! Bra musik
och röj hela natten, garanterat matris- och jämviktsfritt!
För alla som kommer att bygga Cortège (och alla som inte
kommer att göra det) ser vi även fram emot årets CM i Fest!
M-Sex 06/07 tillsammans med nyinvalda kommer självklart att
ställa upp! (CM står för Chalmersmästerskapen och CM i Fest
är en tävling under Cortègeveckan, där sexmästerierna tävlar om
vem som kan anordna den bästa sittningen.) Datum/tema är inte
spikat i skrivande stund men det kommer bli av och det kommer
bli bra!
Glad Påsk (lite i förskott)!
M-Sex
Ps. Sugen på att vara med i nästa års M-Sex?
Glöm inte att anmäla dig till intervju hos valberedningen!

V i ä r M I S S 07 !
Lär känna oss i kårhusets
g y m n a s t i k s a l , l ö r d a g a r 11–13 .

26

Vill du vara med och påverka!?
Tycker du att föreläsaren är dötrist?

Har handledaren noll koll?

Gå med i MUU!

Här är allas åsikter välkomna!
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Alla som inte vill vara nollephadder -07
räcker upp en hand…

…Ja, då säger vi så!
Håll utkik! Mer info kommer inom kort.
Shmh
/MØK

MARM väljer in nya medlemmar, SÖK du också om du vill jobba för att öka
samarbetet mellan teknologerna och arbetsmarknaden. Som medlem har du
goda chanser att få kontakter inom intressanta företag.
MARM-aktiviteter
under läsperiod 4
Studiebesök på:
• Scania
• ABB
• SKF
• Volvo
Ta chansen att lära dig mer om företagen och se om de är något för dig!
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Pyssel

1
2
3
4
5
10

Lista ut bokstäverna med hjälp av koden brevid.
Kasta sedan om dem och sätt in dem i rutorna
nedanför så att de bildar vårt hemliga ord!

Skicka in din lösning till M-ord på mord@mtek.chalmers.se och du kan vinna ett fint pris!

29

Panelen
Redaktionen svarar på dina frågor om livet
Hej panelen! Jag är en student som går i avelstankar och är trött på att ständigt bli besviken. Då jag av en
händelse läste magasinet Avelskuriren fick jag en idé som jag nu vill testa på er. Vad sägs om denna form av
tidning med människor? Det skulle alltså innebära att man gör en förteckning över sådant avelsavgörande
som spenlängd på maskins kossor och spermakvalité på tjurarna. Vad sägs om denna idé? Är det något som
M-ord kan stå till tjänst med? Jag skulle även vilja föreslå ett grundligt test, kanske någon form av
parningsguide?
// Brunstig
Svar: Hej Brunstig. Det är helt normalt att gå i sådana tankar, speciellt här på maskin där utbudet
avelsmaterial är speciellt stort. Vi förstår din frustration och hänvisar dig vidare till Maskins Avels
Kommitté, som för statistik.
Kära M-ord! Jag undrar om Peter Möllers manliga hästsvans och hans tejpade glasögon har något samband?
// Förundrad
Svar: Nej
Hej! Jag undrar en sak! Var det verkligen bättre förr?
/Föråldrad.
Svar: Ja. Ju förr desto bättre. Läs till exempel M-ord från 70-talet.
Hej M-ord! Varför är inte kassören i M-styret här?
Svar: Enligt informationsansvarig i M-styret är han sjuk på grund av sjukdom!

Berömda sista ord...
Om du har planerat att gå till historien måste det sista du säger vara smart, roligt eller tänkvärt. Exemplen är
många: Freddie Mercury, Karl Marx, Julius Ceasar, Che Geuvara, Pablo Picasso, Archimedes och Ludwig
van Beethoven har alla blivit citerade på sin dödsbädd. Nedan följer några mer eller mindre lyckade förslag:
1. Vad är det här för knapp?
2. Vilken fin vovve!
3. Vad gott det ska bli med ärtsoppa!
4. Det är lugnt. Den är inte laddad!
5. Han har säkert gått i ide.
6. Det är lugnt. Jag vet vad jag gör…dessutom är strömmen avslagen.
7. Hur långt skulle man räkna efter att man dragit ur sprinten?
8. Jag klipper den blå tråden!
9. Oddsen för att det ska hända måste vara en miljon mot ett!
10. Du skulle väl inte slå en kille med glasögon?
11. Äh, polisen skjuter bara mot benen.
12. Det är lugnt. Lejonen har redan ätit.
13. Vad lågt planen flyger idag.
14. Det är ingen fara att blanda detta med alkohol!
Tänk på att nästa stund kan bli din sista. Så se till att du inte säger nåt dumt…
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