


Ledare
Nog är det en triumf att klara sig helskinnad genom en läsperiod. Studierna tar upp stor del av M-teknologens 
liv, men visst skulle man kunna lägga ner dubbelt så mycket tid om man bara hade haft disciplinen. För att 
orka med läsvecka efter läsvecka behöver man, enligt mig, hitta en syssla vid sidan av för att varva ner och 
tänka bort studierna ibland. En bra och beprövad metod för att komma bort från verkligheten är att bli en 
del av redaktionen till Sveriges mest respekterade tidsskrift; som medlem får man automatiskt tillgång till 
kaffekokare, mikro, en skön soffa, Styret-rummet och samtliga upplagor av M-ord. Ett alternativ till detta är 
att köpa in ett tjog identiska rosa tröjor och dra igång ett korplag för att sedan stolt härja runt på Göteborgs 
gropiga grusplaner. Eller så springer man Göteborgsvarvet.

En kall januaridag vid lunchtid i loungen superades det hemlagad mat och diskuterades världsproblem, precis 
som vanligt. Någon satt och läste Styrets Göteborgsvarvet-utmaning i M-ords senaste julnummer, och frågade 
om det var en seriös insändare. Styret svarade något undvikande. M-ord hävdar prompt att Styret skickat 
in utmaningen helt på eget bevåg, fullständigt oprovocerat. Trots detta har vissa av Styrets ledamöter mage 
att hävda att redaktionens medlemmar, de oskyldigaste av människor, startat hela löparhysterin. Vem den 
skyldige än är resulterade det i att jag, på grund av grupptryck, skickade in min anmälan till varvet kl 23:45 
den 31 januari. Nu går jag och många med mig runt med orolig mage och prestationsångest inför domedagen 
den 17 maj. Intresset har dock visat sig vara stort på skolan i allmänhet; utöver alla de studenter som kommer 
delta har redaktionen nöjet att informera att vår kära programledning ställer upp med ett starkt lag. Det ska bli 
intressant att se resultatet av kalaset. 

Jag vill passa på att önska gemene man och kvinna lycka till. Skam den som ger sig! Som avslutning finner 
jag det lämpligt att citera ur M-Styrets insändare från julnumret: Alla överlevande M-teknologer som springer 
Göteborgsvarvet inbjuds till ett hejdundrandes kalas efter loppet är genomfört. End quote. 

Den värsta motståndaren som finns är din egen lathet. Jag återkommer med min varvtid. 

Andreas Martinsson,
Chefredakör

Översta raden från vänster: Olof Klerebrant Klasson, Nadina Ombasic, Christina Sjöbris, Christoffer Karlsson, Ola Wernersson.
Nedersta raden från vänster: Johan Pilqvist, Anders Henriksson, Andreas Martinsson, Helena Ahlstrand, Gabriel Palmenäs.
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Olof Räjtar
IKEA-prylar
Tingester från Ikea är givetvis det bästa som hänt sedan färdigskivat 
bröd. Nej, nu spillde jag ljug. Det finns ingenting från Ikea som är 
avsett att fungera tillfredsställande, utan allt måste gå i småsmulor 
så snabbt som möjligt. Bokhyllornas bakstycken byggs tydligen 
med fördel i tre delar, som sedan limmas samman med en väl synlig 
fog, så att baksidan ser ut som ett dragspel. Vidare måste under alla 
omständigheter byråerna konstrueras med en stålskena, som med 
största sannolikhet producerats efter principen “Byggd i lågprislandet Malaysia, finansierat av Hong Kong”, 
och givetvis gå av på arton ställen direkt när man funderar på att öppna lådan.

Snusskatt 
Fredrik Reinfeldt (m) med tillhörande patrask kommer med vinnande argument som “snus är skadligt för 
hälsan”. Tyvärr går detta inte att bevisa överhuvudtaget, men skatten skall givetvis höjas så att en fattig 
stackars student som exempelvis jag nästan måste börja panta mina burkar som stått i garderoben sedan 
Sundsvall brann (1888). Att jämföra ett liv med snus med ett liv utan är som champagne jämfört med kolsyrat 
kiss. Extra försvarbart är det när man väljer att knappt höja cigarettskatten. Cigaretter är ju till skillnad från 
snus bevisat oskadligt...

Storkok 
I dessa mörka tider, då makthavarna bestämt sig för att ta alla mina pengar, har storkoket insetts. Man gör 
någonting som låter hur avancerat som helst, exempelvis kålpudding, och begriper att det görs med finess 
och i det närmsta är infantilt enkelt. Dessutom kan man pressa ner portionspriset till tio bagare och bibehålla 
nyårslöftet; att aldrig sluta snusa. Ett stalltips är att diska medan maten står och väntar i ugnen, annars 
förvandlas köket illa kvickt till en sanitär olägenhet. 

Telefonsupport 
Att stå i en telefonkö är ett heltidsarbete. Man måste ha ett aldrig sinande tålamod och tillika ett minutpris runt 
noll eller strax under. Med denna utrustning kan man komma långt och snart hör man den härliga dialogen 
“för att höra alternativ fyra igen, tryck tre... Du har valt handdukar. För handdukar av bomull, tryck ett, för 
handdukar av polyester, tryck två...” Klimax uppnås på Telias interaktiva telefontjänst där man själv får säga 
vad man vill göra och dialogen ser ut så här:
 Telia: “Tala om för mig vad du vill ha hjälp med!” 
 Olof:”Bredband.” 
 T:”Du har valt telefontjänst.” 
 O:”För helvete!” 
 T:”Ursäkta, nu förstod jag inte vad du sa, var god upprepa!”
Blott tjugo minuter senare får man herpes.

Semlor
Semlan är ett synnerligen intressant bakverk. Det är en slät bulle (som bekant oätbar) med en massa (m) klet 
i och socker på. Egentligen borde det inte vara särskilt gott med tanke på alla überfeta ingredienser, men trots 
detta blir resultatet hyfsat trevligt. Liksom den där röda geggan i skålen på julbordet är det en relativt gemytlig  
upplevelse när man väl äter den, men en gång om året räcker gott och väl. 

Gordon 
Avslutningsvis har det blivit dags att räjta Gordon. Under periodens gång har denne till en början hållit sig 
oerhört passiv och vare sig förstört eller levererat. Vissa kommentarer har hörts, som att jag är bäst i M-ord 
och sjukligt snygg, men det är också utlåtanden som är av allmän kännedom. Dagen innan räjten sattes skulle 
ett performance av state-of-art-profil förekomma, och det verkade som om det aldrig skulle hända, men som 
ett skänk från ovan droppade det vid lunchtid in ett gäng delikata pannkakor med porrgrädde och ett glas saft. 
Räjten höjdes då givetvis från en svag trea till en extremt stark fyra.

4 Denna del av tidningen, låt oss kalla den semiruffen, har vi valt att dedikera till Göran Zachrisson.
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Öppkåmmin’ Ävväntz

LP 3

LV 7
Fredag 7 mars, Jävlaranamma, Sticky Fingers Top Floor

TV
Lördag 15 mars, ET- raj, M-sex

V 12 – 13  PÅSKLOV

LP4

LV 1
Torsdag 3 april, Pubrunda, Rustet
ASPA M-ORD!

LV 2
Lördag 12 april, Vårbal, M-sex

LV 3
Onsdag 16 april, Sektionsmöte
Nya M-ord väljs in

LV 4
Lördag 26 april, Liseberg öppnar
Cortégevecka

LV 5
Onsdag 30 april, 
Cortége och 
Valborgskalas, FESTU

LV 6
Tråkig vecka

LV 7 
Tråkig vecka

TV
JÄTTETRÅKIG vecka

Sommarlov
Whippi!!!

För dig som missade älgjakten... Synd!
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Kuggligan

53% Envariabeln, M1

Äntligen visar ettorna sina 
rätta kvalitéer!  Efter att med 
nöd och näppe placerat sig 
på pallen förra läspeioden 
spred sig oron bland äldre 
teknologer. Nu slår de dock 
tillbaka. Kan det vara så 
att Envarren blir den nya 
Inledande?

45% Termodynamik, M1

Vi inser att ettorna inte 
bara är med i matchen, utan 
faktiskt kan komma att bli en 
god motståndare i kuggligan. 
Som före detta phadder är det 
en lättnad att se att ens jobb 
inte varit förgäves. Det här 
var inte helt väntat men ack 
så välkommet!

38% Reglerteknik, M3

Treans tuffaste kurs 
lever fortfarande upp till 
förväntningarna. En ökning 
på 10 procentenheter sedan 
förra året gav tyvärr inte Knut 
Åkesson och treorna mer än 
en bronsmedalj, men de hade 
tufft motstånd så vi måste 
ändå ge dem ett stort grattis!

5
3%

5
3%

5
4%

U
53%

U
45%

U
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4
12%

4
13%

4
17%

3
30% 3

36% 3
38%

“Han är byggd som en järnetta och går att skicka portofritt över hela världen.”
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En transeuropeisk miss i Chamonix

Figur 1 - MISS i sina finaste festblåsor.

Om det råkat undgå någon av de 
tappra medlemmarna i maskinsek-
tionen, är vi nu förärad och förfärad 
över att vara tvungen att berätta att 
ni missat ett sektionsmöte. Tillfället 
där ni kan vinna flashiga priser 
som slår det mesta, då inräknat en 
solomiddag på McDonalds eller en 
genomfrusen pirog i mörkret när 
strömmen gått i lägenheten. Dessu-
tom gick ni miste om att få åtnjuta 
vår egen sopran/tenor/alt Micael 
Wigeruds klara stämma när han 
framförde Josefin i slutet av mötet. 
Ett hett tips är att inte missa nästa 
möte då det med lite tur, medvind, 
nedförsbacke och med Guds försyn 
kommer diverse överraskningar 
som antagligen ingen väntat sig. 
Över till en av höjdpunkterna som 
presenterades under föregående möte – Kvartalets Bus! 

Denna gång blev offerjungfruarna, tillika medlemmarna i MISS 06/07, maskins alldeles egna idrottssällskap. 
Offerprästerna som genomförde ritualen var MAK, som arrangerade den årliga skidresan till Chamonix 
[Schaa-mo-nii]. Väl på plats lyckades de lura hela MISS att sittningen på lördagskvällen hade ett tema med 
något av en transsexuell lutning. Sagt och gjort – medlemmarna lyckades förskansa sig kläder anpassade för 
motsatt kön (och som även passade som handen i handsken... kan de haft med sig kläderna själva för andra 
syften månntro? reds anm.).  Likt valfri lärobok säger vi – ”Se figur 1”. En sak ska de dock ha en eloge för, 
och det är att de på ett mycket tydligt sätt visat att de är sanna skönhetsmissar.

Figur 2 - MISS i sina finaste festblåsor ur annan vinkel.
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”Och här har vi G-punkten!”
Oliver Petit, övningsledare Termodynamik, M1
Och gemene teknolog är lika bortdribblad som första gången de presenterades för Von Mises flytvillkor

”M som i Mohammad!”
Stig Larsson, Inledande matematik, M1
Och P som i politiskt korrekt.

”Det som är gemensamt för dessa extruderingsmetoder är extrudering.” 
Antal Boldizar, Materialteknik B, M2.
Det som är gemensamt för de här föreläsningscitaten är att de är citat.

“Vektorer har ingen plats i universum, det är synd om dem!”
Carl-Henrik Fant, Linjär algebra, M1
Till skillnad från oss vilsna Chalmerister?

”Vi skickar in något genomskinligt och får ut något brunt.”
Jonas Fredriksson, Mekatronik, M2 
Vi är mållösa.

“72 000.000.000 euro, det tycker jag är en liten summa.”
Anders Lyngfelt, Miljö- och energiteknink, M3
Vet du hur många paket nudlar det är?

“’Kanske’ är ett mycket precist svar.”
Stefan Olovsjö, övningsledare Materialteknik A, M2
Kanske det kanske…

“...och nu till något betydligt mer konkret – ’Lipschitz’”
Magnus Röding, övningsledare Inledande matematik, M1
Var det den bästa presentationen du kunde göra av ’Lipschitz’?

“Fel fel, men inte rätt fel”
Niklas, vikarie i Inledande matematik, M1
Det är något så logiskt men ändå fullkomligt obegripligt över det där…

“Nollan ligger borta i minus oändligheten och ett varv runt jorden.”
Mats Norell, Materialteknik A, M2
Mats definierar nollan, oändligheten och jordens omkrets i en mening. Skickligt!

”Tänk på purpur som morgonrodnadens färg, det är vackert”
Carl- Henrik Fant, Linjär algebra, M1
Fant goes Ernst!

“Så tar man det här uttrycket till en matematiker och då blir det 5.”
Filip Rosengren, gästföreläsare från SKF, Maskinelement, M2
Vi behöver fler matematiker, den saken inses lätt!

”Det första, det andra och det kåte steget…”
SI-ledare Sara
Chalmers har aldrig varit sexigare.

Föreläsningsförhöjande formuleringar

“Där går han och runkar runt bollen...”
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”I study cox too!”
Johan Davidsson, Passive safety M4
Ja, det hette väl biomekanik?

”Den kostar 1200:-, men ni får den för 500:-. Det låter som ’tv-shop’. Och då får ni en extra, och sen får ni 
en golvmopp.”
Magnus Evertsson, Ikot, M2
Hoppas det är räntefri avbetalning också.

“Om man gör rätt här blir det inga fel...”
Mikael Enelund, Mekanik & Hållfasthetslära 1, M1
Det är sant i ganska många fall.

P. Möller: “Jag är inte så bra på att rita men jag gör så gott jag kan.” ritar snett
Teknolog svarar: ”samma här.”
P.Möller (sneglar på teknologens alster): ”Du måste öva upp dig i så fall, annars rättar vi inte tentan.”
Peter Möller, övningsledare, Mekanik & Hållfasthetslära 1, M1
Möller påpekar vad som är viktigt att lära sig i Mek 1.

“Det är en tumregel, men om det råkar stämma kan man lösa ut x.”
Alf-Erik ”Affe” Almstedt, Strömningsmekanik, M3
Har alltid sagt att det är ren slump att talen går att lösa.

“... så jag skall försöka rita något som ser ut som en cirkel...om det ser ut som en ellips får ni ställa er och titta 
ur en bättre vinkel så att det ser ut som en cirkel.”
Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra, M1

 “Det är ju det första man gör!! Man vill ju inte räkna i onödan!”
Mikael Enelund, Mekanik & Hållfasthetslära 1, M1
Spela roll, det gör vi ändå dagligen.

 - “Normalt är ju inte konstruktioner godtyckligt formade som potatisar eller nåt..”
Peter Möller, övningsledare, Mekanik & Hållfasthetslära 1
Skillnaden mellan arkitekter och maskinare är hårfin.

”…likt trädgårdsslangar som är ute och strömmar i största allmänhet…”
Alf-Erik ”Affe” Almstedt
Kanske inte riktigt den typen av verklighetskoppling som får oss att hänga med.

“Jag är ledsen men jag hatar verkligen att räkna... det är mycket roligare att snacka” 
Auenir Kobetzki, Reglerteknik, M3
Vadå? Vad menar han?

“Förbränning är varmt.”
Henrik Thunman, Miljö- och energiteknink, M3
Henrik reder ut svåra begrepp i vardagen.

 “In Cauchy’s day, when life was simple and matrices were small...”
-Linalgebraboken sid186.
Det var tider det!
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Vuxenfilm?
M-ord slet sig ur den extremt bekväma soffan på redaktionen och begav sig ut i staden. Detta skedde 
naturligtvis inte utan anledning; en ny Asterixfilm hade premiär åttonde februari. Som sanna Maskinare 
var det en självklarhet att se den på premiärdagen…

… trodde vi i alla fall. Allt var planerat in i minsta detalj, 
men när dagen med stort D var kommen missade vi sista 
visningen. Anledningen var att en av recensenterna råkade 
somna på M-ordrummet. Först fyra dagar senare blev 
M-ords premiär (då hade filmen blivit varm i kläderna). Två 
förväntansfulla Maskinare köpte biljetter till filmen om sin 
hjälte och i en nästan fullstatt salong – nåja, tio personer till 
var i salongen - ökade förväntningarna ytterliggare.

Asterix på Olympiaden handlar om hur ”Kärrix” (ny post i 
MAK månne?) förälskar sig i prinsessan Irina av Grekland. 
Han skriver långa kärleksbrev till henne och hon smälter 
(såklart) som ett polymert material på Venus. Det enda kruxet 
är att Brutus, Julius Ceasars son, som prinsessan redan har 
blivit bortlovad till självklart inte ger upp sin skönhet i första 
taget. Den ohyggligt kära Irina ordnar en tävling som går 
ut på att den som vinner de olympiska spelen även vinner 
hennes hand. 

”Kärrix” återvänder till sin hemby, den lilla galliska byn, 
med uppgivenhet. När han nästan givit upp hoppet att vinna de Olympiska spelen kommer Asterix och Obelix 
till undsättning. De bestämmer sig för att hjälpa honom. Sagt och gjort, de tre återvänder tillsammans med 
Miraculix och Troubadix till Grekland och det är här det riktiga äventyret börjar… 

I denna rafflande film får vi följa våra hjältar på ännu ett äventyr, och Asterix sviker aldrig. Filmen innehåller 
allt man kan önska; lite slagsmål, lite kärlek, en söt prinsessa samt flertalet lättklädda män. Framför allt 
innehåller den, som sagt, Asterix och Obelix när de är i sitt esse. 

Det märks snabbt att filmen inte är en lågbudgetproduktion; istället innehåller den häftiga stunts och dyrt 
inköpta statister – vi får skapa bekantskap med antika versioner av bland annat formel 1-föraren (i detta 
fall häst och vagn-föraren) Michael Schumacher, basketproffset Tony Parker och sist men inte minst en 
homoerotisk fotbollsspelande Zinedine Zidane. 

Inte heller skall de helt korrekta historiebeskrivningarna förringas. I en film som främst riktar sig till barn och 
Maskinteknologer är det naturligtvis välkommet med några väl integrerade (ej deriverade) historielektioner. Vi 
får bland annat lära oss att grekerna uppfann fotbollen och att romarnas magrutor endast fanns på rustningen. 
Tyvärr tävlade inte olympierna i filmen nakna1 som de gjorde i antikens Grekland. Redaktionen tror att det 
beror på filmens åldersgräns.

Asterix och Obelix på Olympiaden erhåller utan 
tvekan fem par randiga byxor av fem möjliga.

1 De antika grekerna tävlade nakna för att man skulle se om 
någon kvinna försökte fuska sig in i spelen. Naturligtvis var 
sport ingenting för kvinnor hos de gamla grekerna. Det var bättre 
förr.

“Han missade en putt som inte var längre än en stor fisk!”
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Göteborgsvarvet, varje göteborgares  
[mar]dröm, del 3
I förra delen av serien om uppladdningen till Göteborgsvarvet gick en utmaning ut från M-Styret till alla 
föreningar och till programmet. I skrivande stund har bara tre föreningar antagit utmaningen: MISS, 
Ztyret och M-ord. Glädjande är även att både programledningen och SKF har antagit utmaningen. 

När redaktionen kontaktar herr Ordförande i M-Styret för kommentar, får vi ett ”uggh, njaa, jag har inte 
någon kommentar såhär på rak arm”. När vi då vänder oss mot IT-ansvarig i samma förening får vi svaret ”No 
comment”. Är detta en hemlig taktik för att kunna slå ur underläge?

M-ords special guest-illustratör har för närvarande lämnat landet, det ryktas att hon har flytt till våra grannar 
i väst, alltså Norge. Efter detta har spekulationer om hurvida hon har åkt dit för att träna eller inte flödat. Hon 
är ett riktigt energiknippe, så det hade inte förvånat oss om hon använder arbete som en täckmantel för ett 
hemligt träningsläger. 

Nu till den stora frågan som vi alla ställer oss: Hur går det för våra hjältar, Andreas och Anders med deras 
träning? Jo, här har vi faktiskt goda nyheter att berätta, om en åtminstone: Anders har börjat springa! Han 
flyger fram med lätta steg som en annan maratonlöpare. Det ser ut som han svävar på moln. Om ni skall satsa 
pengar på någon av deltagarna i denna utmaning så är det på vår rödhårige, vänsterhänte och norrländske vän. 
Vi har stora förhoppningar på en tid en bra bit under två timmar. Andreas är dock lite lurigare och håller allt 
om sin träning hemligt. Vi vet att han har börjat i MMA (Mixed Martial Arts), men det är också allt. Mycket 
klagande på vad som verkar vara en långdragen förkylning sänker inte hans odds heller. Vår käre chefredaktör 
brukar dock ha ett och annat äss uppstoppat i skjortärmen så vi skall inte räkna bort honom riktigt än. 

Har de anmält sig då? Jajjemänn, det har de. Båda är anmälda och har fått bekräftelse. Utmanarna och de 
utmanade har även de anmält sig. 

Tråkigt är att ingen som inte är föreningsaktiv har anmält sitt intresse för Göteborgsvarvet till M-ord. Alla 
på Maskinsektionen är hjärtligt välkomna att delta i uppladdningen inför detta ärofyllda lopp. Det är bara att 
komma in i loungen och säga hej, eller skicka ett mail till mord@mtek.chalmers.se. Vi ser mer än gärna att 
så många som möjligt kan vara med och träna och pusha varandra fram till loppet. Ni som inte är så sugna på 
att vara med att springa men ändå känner för att vara moraliskt stöd för våra tappra löpare får självklart bilda 
någon form av hejarklack.

Nedräkningen har börjat på allvar, den 17 maj gäller det. Då skall dessa 21 kilometer avverkas. Och som 
Wigerud sa ”När man har kommit till Götaälvbron så är man trött”, och då har man ju bara sju kilometer 
kvar…

“Greenen ser så liten ut härifrån så man undrar hur dom fått fast den vid marken.”
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Är du less på att sparka boll och springa i Slottsskogen? Då ska du absolut läsa vidare. M-ord-redaktion 
har testat, eller åtminstone läst om, några riktiga höjdarsporter. Du lär inte tröttna i första taget och 
har du tur kommer du i form samtidigt som du får lite kvalitetstid med kärringen eller skrynkelfria 
kläder. 

Kärringkånk
Ofta ironiserar vi över vårt västra grannland (Norge), men frågan 
är om vi inte lika ofta borde skämta om det östra grannlandet 
(Finland). Inte nog med att de pratar ett av de fulaste språken, 
tillhörande Finsk-ugriska språkfamiljen, de sysslar dessutom 
med många väldigt suspekta sporter. Redaktionen fastnade extra 
mycket för kärringkånk.

Sporten går som namnet antyder ut på att bära sin kärring 
samtidigt som man tar sig runt en hinderbana, på exakt 253,5 
meter. Det svåraste hindret på banan anses av de flesta vara det en 
meter djupa vattenhindret. Då gäller det att man håller huvudet 
torrt.

Det finns i huvudsak fyra olika bärstilar: Den vanliga rida-på-
ryggen-varianten, en omvänd variant där kärringen ”rider” 
uppochned, kastad-över-axeln-varianten och en där kärringen 
ligger längs med mannens axlar. Det finns självklart flera nya 
stilar och det finns egentligen inga regler på hur kärringen ska 
kånkas, så länge hon inte nuddar marken. En viktig detalj är att 
kärringen måste väga över 49 kilo annars får hon bära ryggsäck 
med vikter så att totalmassan blir tillräckligt hög.

Internationella kärringkånkförbundets hemsida anser att sporten är en väldig sensuell sådan och att de 
deltagande ofta blir upphetsade, på mer än ett sätt. Det är ej heller ovanligt att kärringen smiskar sin riddare. 
Med det i åtanke förstår man varför transvestiten och tillika Carmen Electras basketspelarande exman Dennis 
Rodman ställt upp i VM i kärringkånk. 

Äventyrsstrykning
 
Vill man kombinera den ultimata faran med nöjet av en välstrykt 
skjorta är äventyrsstrykning att föredra. Medelst ett strykjärn, en 
strykbräda och utrustning för att klara den vederstyggliga miljön 
stryker man sina plagg på de allra vanligaste platserna som Dahab, 
Egypten, på 101 meters djup och stående på en lina åtskilliga 
hundra meter upp mellan två berg i Sydafrika. 

Hela fenomenet började i storbrittanien, men som i alla andra 
sofistikerade sporter har tysken tagit över och dominerar totalt. 
Bland de stora är den totalt okända tysken, låt oss kalla honom Hans 
Grüber, som lyckades stryka sin skjorta Downhill Mountainbiking. 
Tilläggas bör att redaktionen planerar ett basejump från 
kopparbunkern med traditionell rusta-strykbräda och alla riktiga 
äventyrsstrykares bästa vän; Morphy Richards Lightweight Sports 
Iron.  

Extrema sporter

“Nick Faldo vinner nästan aldrig, han låter dom andra förlora istället.”
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Retard slapfight
En av M-Ords paradgrenar, vilken vi även försöker få med i nästa års handikapp-OS, är något så sofistikerat 
som Retard Slapfight*. Detta är en kampsportsform med anor ända från 70-talet. Vissa kallar felaktigt denna 
sport för Polsk Slapfight*, men efter att ha träffat minst en polack som slagits kan vi gå i god för att detta inte 
är deras normala garde. Därav dras slutsatsen att Retard Slapfight måste vara den rätta benämningen.
Grenen kan liknas vid fäktning där utövarna håller armarna i en särskild position: Den vänstra armen är böjd 
så den kan skydda ansiktet, samtidigt som den högra armen är utsträckt över den vänstra och används som 
vapen. Det finns inga skrivna regler om hur genomförandet skall gå till förutom, att båda kombattanter måste 
ha armarna i samma läge under ronderna och att de måste utstöta högljudda läten under hela akten.

*För den politiskt korrekte läsaren: Om du händelsevis skulle råka vara antingen Polsk eller efterbliven, eller kanske både polsk och efterbliven, 
hoppas vi att du inte tar illa upp av nomenklaturen på denna idrottsgren. Det inses lätt att namnet härstammar från en era då människor hånade 
människor av polskt ursprung och efterblivna. Erfarenhet visar, som tidigare nämnts, att polacker inte slåss på detta sätt. Vidare erfarenheter med 
efterblivna barn visar på stora brister i talangen hos dem i denna gren, även trots idoga försök att lära dem utövandet. 

Ostrullning
För alla anglofiler som läser denna tidskrift har vi ett tips på 
en annorlunda sysselsättning då ni planerar ett besök på de 
brittiska öarna: undvik alla turistfällor och ta istället en tripp till 
Gloucestershire och delta i den ärofyllda sporten ostrullning. Den 
sista måndagen i maj varje år anordnas ett mästerskap i denna 
sofistikerade gentlemannasport. 

Det hela går till så att ett exemplar av den lokala osten Double 
Gloucester cheese sätts i rullning nedför Cooper’s Hill, varpå de 
tävlande rusar efter för att lägga vantarna på dyrgripen. Skador 
hör inte till ovanligheterna; både de tävlande och åskådarna är 
närvarande på egen risk. Faktum är att de flesta som deltar rullar 
hela vägen nedför backen. Ett år skadades dessutom en åskådare 
allvarligt då han träffades av den rullande mejeriprojektilen. 
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Mobil sport
En tuff sport för människor med pengar är mobilkastning. Sporten 
skulle alltså passa Industriell Ekonomi väldigt bra om det inte vore 
för deras klena armar. Redaktionen har testat på denna distingerade 
sport; en sport som av förklariga skäl inte funnits särskilt länge.

De tävlande i den prestigefyllda tävlingen var Panasonic GD92, 
Sony Ericsson K700i, Sony Ericsson T610 och Nokia 3100. För 
att alla deltagare skulle få samma förutsättningar användes samma 
kastanordning, det vill säga en Hornet m85, och denne positionerades 
på taket till en av hörsalarna. Tävlingen delades in i två grenar; 
långflygning och störtdykning. 

I gren nummer ett, där det gällde att flyga så långt som möjligt, var 
Panasonic GD92 först ut, en telefon som höjts till skyarna i försnacket. 
Med en fin kastparabel flög den stilfullt genom luften innan den störtade 
ner mot landningsbanan. Nedslaget slet loss batteriet, men ingen värre 
skada än så kunde identifieras. En supporter utbrast dock i förtvivlan:
 - Den gick i två bitar! Den ska inte gå sönder.

Tävlande nummer två var Sony Ericsson K700i. Denna flög inte lika långt, men skadan blev större – om än 
inte farlig. Tre delar kunde lokaliseras; batteriet, batteriluckan och själva telefonen. Nokia 3100, tävlingens 
högoddsare, flög aningen längre än de andra två, men gick å andra sidan i fem bitar och skadade sig svårt. 

Det var ytterst oklart om den skulle hinna återhämta sig innan 
nästa tävlingsgren. Tyvärr fick den sista tävlande kasta in 
telefonen redan på uppvärmningen. Ett lätt uppvärmningsflyg 
fick Sony Ericsson T610 att ge vika blott av luftmotståndet. Trots 
intensiv läkarvård och ihärdiga återupplivningsförsök var fortsatt 
deltagande uteslutet.

Inför den andra deltävlingen – störtdykning, det vill säga flyga 
hårt och snabbt ner i marken - var japanen och den kvarvarande 
svensk-japanen storfavoriter. Finländaren var fortfarande andfådd 
efter långflygningen. Det gäller att både vara explosiv och 
konditionsstark för att vara en bra mobil. Japanen valde återigen 
att gå ut först – troligtvis för att sätta skräck i motståndarna. Med 
en oerhörd fart blev det en ordentlig smäll. En splittring i två bitar 
blev återigen resultatet; ett prov på mäktig styrka och slagseghet! 
Dock kunde matchläkarna efter noggrannare inspektering 
konstatera skador på displayen. Sony Ericsson sparade inte 
på krafterna och satsade för fullt. Lite väl optimistiskt kanske 
– den splittrades i fem bitar, fick kraftiga skador på displayen och 
deformerades så att kirurgerna hade svårt att återställa kroppen. 
Tilläggas bör att den gav ordentliga livstecken ifrån sig. Den sista 
kvarvarande tävlande Nokia 3100 ville också försöka spela med 
de stora (inte bokstavligt) telefonerna. Även den satsade hårt. Och 
misslyckades hårt. Det blev sex-sju bitar, helt trasig display och 
hjärtat avstannade. Några sista ryckningar noterades innan den 
förklarades död på grund av kraftiga smällar mot vitala organ. Ett 
sorgligt slut för vår granne från öst.

Tävlingsdomarna behövde inte lång tid innan de korade den lätta, 
men starka, japanen Panasonic GD92 till vinnare av tävlingen. 

De tävlande:

Sony Ericsson T610
Flyglängd: 25m
Splittring: 3 delar
Status: Död under uppvärmning
Sony Ericsson K700i
Flyglängd: 52m
Splittring: 5 delar
Status: Vid liv, men skadad
Nokia 3100
Flyglängd: 57m
Splittring: 7 delar
Status: Död
Panasonic GD92
Flyglängd: 55m
Splittring: 2 delar
Status: På kopparbunken

“Det är när det går långsamt som man förlorar sekunder!“
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Ur arkivet
Nr 4 1987

För att fira segern ville den satsa på 
världsrekord – ett långt och högt hopp 
över kopparbunken. Detta var tyvärr ett 
fatalt misstag då en sammanslagning 
med bunkens högsta punkt satte stopp 
för rekordförsöket. Ett dyrbart misstag 
och de lyriska japanernas glädje byttes 
snabbt mot sorg. De fick aldrig chansen 
att hylla sin hjälte. 

För er läsare som vill se en legend 
är det alltså bara att ta sig upp på 
kopparbunkens tak. Till sist: Hoppas 
Styret är införstådda med att en äskning 
för mobilkostnader är på ingång.
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Ponera att stora delar av redaktionen skulle vilja bli av med en viss snål, liten, rödhårig, vänsterhänt 
lappdjäfvel till kassörska vid namn Anders (av integritetsskäl väljer vi att ej delge hans efternamn). 
Hur går man då till väga för att avyttra denne Herr Henriksson? Man skulle kunna tycka att det 
enklaste vore att sätta honom på ett plan eller tåg med enkelbiljett till Karesuando. Men hur kul skulle 
det vara? M-ord bestämde sig istället för att se över möjligheterna att utnyttja det stora utbudet inom 
logistikbranschen. 

Så vad fanns det då för alternativ? Efter diskussioner och delande av erfarenheter inom logistik kom vi fram 
till diverse alternativa distributionssätt.

Alternativ ett gick ut på att väga och mäta Anders, för att sedan undersöka huruvida hans kroppsarea var 
tillräcklig för att märkas upp med frimärken som täckte kostnaden att skicka hans tidigare uppmätta vikt. 
Fördelarna med denna metod (om den nu skulle godkännas av statens postverk) var att Anders hade haft fulla 
möjligheter att äta under leveransen, och då också med sällskap av aktuell brevbärare/chaufför/förare, och att 
emballagekostnader hade undvikits. Nackdelarna med metoden låg främst i de problem som skulle uppstå 
vid införandet i brevlådan. Ett frimärke räcker för att frakta 20 gram, vilket skulle innebära att det behövdes 
3150 frimärken. Enligt exakta mätmetoder uppgick Anders kroppsarea till 7200cm2. Då ett frimärke har arean 
8,1cm2 betyder det att Anders kropp inte skulle räcka till. Lösningen skulle då möjligtvis kunna vara att skicka 
med honom tre uppblåsbara Barbara, för att på så sätt erhålla ökad area utan att i någon större utsträckning 
påverka kollivikten. Denna lösning skulle ju dessutom ytterligare möjliggöra socialt umgänge för Anders 
under färden.

Pris: 17 325 SEK.
Förnedringsfaktor: Hög
Komfort: Hög (socialt umgänge samt rörelsefrihet ger högt betyg) 

Det andra alternativet var att istället knöka ner honom i en europapall (förslagsvis en halvpall ) med 
tillhörande kragar. Denna metod skulle dock ställa vissa krav på Anders, då detta tvingat honom att spendera 
hela leveransen i fosterställning. Kanske skulle man här kunna sträcka sig till att använda en helpall. Detta 
vore dock gravt oekonomiskt och dessutom humant. Främsta fördelen med detta transportsätt är möjligheterna  
att använda sig av returemballage. Ett annat plus är att potatisfrigolit kan användas både till emballage och 
färdkost. Dessutom visade det sig att priset i jämförelse med föregående alternativ vore klart fördelaktigt. 

Pris: 729 SEK + emballage (max 100 SEK)
Förnedringsfaktor: Låg (eftersom transporten sker tämligen anonymt)
Komfort: Låg (kräver visst våld och är trångt)

Alternativ nummer tre var att rulla in Kassörskan i en matta och skicka honom med valfri budfirma. Ett varnande 
finger höjdes dock här, då det förelåg viss risk att mattan skulle ställas uppochned och blodtillströmningen 
till den underdimensionerade hjärnan blev livshotande. För att undvika syrebrist fanns möjlighet att slänga 
med en snorkel vilken även skulle 
kunna användas som sugrör till den 
medskickade sopptermosen . 

Pris: 1 105 SEK 
Förnedringsfaktor: Oklar 
Komfort: Medel (trångt, men 
samtidigt relativt mjukt)

Jämförelsetal:

Ett skepp kommer lastat

Anders frågar Ica. En av anledningarna var att redaktionsarbetet försvårades av Anders dysleksi...

“Den här putten är från ett sådant avstånd att antingen går den i eller så missar han.”
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Flyg Göteborg – Kiruna: 1 390 
SEK, Bil Kiruna – Karesuando: 
ca 450 SEK, Total: 1 840 SEK
Slutsats:
Att döma av de vetenskapliga 
undersökningar vi genomfört 
vore det alltså billigare att skicka 
Anders i halvpall med bussgods än 
att skicka honom med inrikesflyg 
och bil. Detta måste nog ses som 
tämligen revolutionerande och 
ett steg i helt fel riktning. Visst 
måste den högre komforten i flyg 
inklusive bil tas i beaktning, men 
med tanke på dagens ekonomiska 
situation för Sveriges studenter 
torde bussgods helt klart vara ett 
alternativ då det nalkas hemfärd 
vid jul- och sommaruppehåll. 
Redaktionen har funderingar på 
att delge undersökningen med samtliga flygbolag på den svenska marknaden, för att på så sätt försöka uppnå 
kraftiga rabatter för oss hårt ansatta studenter. Även riksdagen skulle kunna tänkas kontaktas, för att på något 
sätt kunna få stånd eventuella subventioneringar. Vid händelse av framgång på någon av dessa fronter lovar 
redaktionen att rapportera om detta. Tills vidare rekommenderas dock utnyttjandet av de förmånliga tjänster 
som bussgods tillhandahåller.
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M-ord berättar historien om en sval Öhl
Det finns både ointressanta och intressanta föreläsare här på sektionen. Och så finns Per Öhl. I våra 
ögon är han den perfekta avvägningen mellan det söta, det fylliga och det beska. Han är precis vad man 
kan förvänta sig; uppfriskande, mustig och alldeles, alldeles underbar. Huruvida han är fruktig eller ej 
förtäljer dock inte den här historien. 

Per Öhl började sin karriär som studieteknolog på den finaste, ädlaste och bästa sektionen av dem alla. För 
alla imbecilla Elektro-, Kemi- eller Väg och Vatten-teknologer som läser denna tidsskrift kan vi tala om att det 
givetvis är MASKINTEKNOLOG-sektionen vi syftar på. Jodå, du läste rätt. Öhl var, är, och kommer alltid 
att vara, maskinsektionen trogen.

Här på Johanneberg föreläser Per i kursen Tillverkningsteknik för oss på M, men håller för det mesta till på 
andra sidan älven. Där föreläser han i bland annat mekanik för alla som går basår, men också för studenter på 
M, Z, I och Design. 

Efter sin examen hoppade Per på en doktorandtjänst inom material- och tillverkningsteknik. Livet som 
doktorand var (och är), som vi alla kan förstå, väldigt krävande, vilket gjorde att han efter ett tag bestämde 
sig för att ta ett sabbatsår. 

Per hoppade på sin Honda Transalp och drog iväg på en tur runt Medelhavet. Inte helt oväntat fick Öhl snart 
problem med tullen. En sen kväll på väg in i Montenegro blev han nekad tillträde in i landet. Nu var goda råd 
dyra, men efter lite tankeverksamhet (som han tränat upp på Chalmers) kom han på hur han skulle snärja de 
envetna tullarbetarna. Öhl drog ett skumt skämt om de torra Albanerna och blev sedermera jäst i Montenegro. 

Per Öhl med sitt omtalade jättesvärd, som blivit en uppskattad och utpekande detalj under hans föreläsningar. Jättesvärdet var från början en 
cocktailpinne. OBS! Bilden är ett montage.

“90% är högerhänta, 5-6% är vänsterhänta... fråga mig inte varför, det är bara så.”
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Efter sina äventyr runt Medelhavet återvände Per till Chalmers och fullföljde sin doktorandtjänst.
Full av kunskap fortsatte Per sin karriär med en kortare sejour i USA, där han utförde mätningar på tryckklockor 
för ett företag inom dykbranschen. Efter att ha blivit tilldelad ett stipendium styrde han sedan kosan mot 
Tyskland och Bosch för att forska om förspända höftben i kolfiber. 

Väl tillbaka på Sveriges framsida forskade han om att ”knåda” in spänningar i ytskiktet av stålkulor hos SKF. 
Forskningen resulterade i en avhandling som han passande nog valde att kalla ”Hard balls”. 

Under sin tid på SKF nådde Öhl (enligt redaktionen) dessutom sin karriärs definitiva klimax när han, enligt 
egen utsago, blandade Europas största, kallaste och starkaste grogg; 300 liter 96-procentig sprit, kyld med två 
kubikmeter kolsyreis. 
Groggen skulle sorgligt nog inte förtäras, utan användas för att på ett snabbt och effektivt sätt kyla stålkulor så 
att martensitbildningar kunde uppnås i ytskiktet. Martensitbildning innebär i stora drag, för er ettor som inte 
hunnit läsa materialteknik, att stålkulorna blir skithårda.

Han är stor, han är stark... Han är Öhl.
 
Snabba fakta om Öhl:
  • Öhl tycker inte att det är viktigt med etikett, det känns bara påklistrat. 
  • Öhl dricker hellre en kall lager än en pissvarm ale. Och på tal om Ale kan vi berätta att Öhl växte  
        upp i Annedal, där gängbråk var ett normalt inslag i vardagen. 
  • Öhl åker sällan till fjällen, för han trivs bäst i backen.
  • Öhl var inte föreningsaktiv under sin studietid, det låg honom nämligen i fatet. Men tro inte   
    för den sakens skull att Öhl bara satt och jäste; hans kreativitet var så stor att den skummade över.

Nja..

Vi lär dig! 
Det blir kul. =)

!

Jamen dåså.

Aspa

Aspa

Är du bra på att fotografera?

Ja!
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Johan Ander - produktchef på språng
Om du ska springa Göteborgsvarvet tar du dig förhoppningsvis 
ut i spåret ett par gånger i veckan. Skatås har fina spår för hela 
skaran av löpare. I just dessa slingor kan du se en ihärdig Johan 
Ander, produktchef på SKF Sverige, komma flygande förbi i sina 
förberedelser inför sammandrabbningen den 17 maj.

Johan har själv vandrat i M-husets korridorer en gång i tiden, närmare 
bestämt mellan ’81 och ’86. Oj, tänker man, vilken tid det tog, men 
det var inte så konstigt. Han tog nämligen en vända upp i skogen och 
gjorde lumpen. 
Redaktionen ser Johan som ett direkt hot inför varvet genom vår vackra stad, då han har flera ståtliga meriter; 
i sin löparkarriär har han klarat av både Göteborgsvarvet och Stockholm maraton. Stockholm maraton var 
riktigt tufft, för det första är det en ”helmara”, och dagen till ära var temperaturen över 300K. Ovanligt 
många orkade inte hela varvet den gången, men som ni säkert kan gissa påverkades inte Johan av det. Han är 
nämligen van vid skiftande temperaturer eftersom han reser väldigt mycket i sitt jobb. 
Som produktchef för SKF Sverige agerar han som länk mellan marknaden och tillverkning. Johans arbete 
består till stor del av att hålla koll på marknaden, se vilka behov som finns, och att kunna tolka vad som 
kommer att bli nästa steg i utvecklingen för SKF:s lager. Han är huvudsakligen ansvarig för fyra typer av 
lager: sfäriska kul-, rull- och axialrullager samt de nya CARB-lagren. En annan del av hans jobb går ut på att 
ha kontakt med SKF i hela världen samt deras återförsäljare för att samla information om vad kunder tycker 
och tänker, och hålla koll ifall det uppstår någon typ av problem med lagren. Det blir mycket möten och man 
får flyga runt i världen; innan vårens slut kommer Johan ha besökt bland annat Holland, Frankrike, Dubai, 
USA och Malaysia.

Som student var han med i Japan-Kina-kommittén och deltog därmed i en resa till Kina. Senare, som 
medarbetare hos SKF, har han spenderat ytterligare tid i det forna kejsardömet. Han har med egna ögon fått se 
hur det ekonomiska imperiet byggts upp, hur Shanghai gått från att vara en småstad utan en enda skyskrapa 
till att bli det finansiella centrum det är idag. 
Johans ”master” var, passande nog, inriktad på industriell organisation. På den tiden avklarades för övrigt 
civilingenjörsutbildningen på fyra och ett halvt år.

Johan växte upp på Guldheden, men skaffade trots detta en egen lägenhet när det var dags att börja på 
Chalmers. Innan högskolan gick han på Sigrid Rudebecks-gymnasiet i centrum. Idag bor Johan med sin familj 
i Skår, och tar sig med cykel till och från SKF i Gamlestaden. Det blir tolv kilometer om dagen, 60 kilometer 
i veckan, eller om man vill - bort mot 3 000 km per år. Det är drygt 1 400 Göteborgsvarv. Som jämförelse 
kan nämnas att en viss redaktionsmedlem (som även han ska springa varvet) går till och från skolan upp till 
fem gånger i veckan, motsvarande knappt två kilometer. Detta skulle, om man så vill, innebära lite drygt 60 
kilometer på ett år. M-ord ser nyfiket fram emot resultatet från de båda.

SKF har för övrigt ordnat gratis träning för sina anställda på ett träningscenter i Kristinedal. Där finns förutom 
ett gym möjlighet till simhall, badmintonplaner och spinning. Kanske är det just här SKF tränar sitt löpargäng 
som kommer springa Göteborgsvarvet i identiska träningsställ med företagsloggan på. För att ytterligare sätta 
sin prägel på varvet kommer SKF dessutom ha stationer runt om på banan där de erbjuder dryck. Målet är 
delvis att synas, men det ger samtidigt de delaktiga medarbetarna ett tillfälle att träffas utanför arbetet och 
göra något annorlunda. 

Redaktionen tycker det låter som ett mycket intressant yrke att vara produktchef på ett internationellt företag 
som SKF. Vi ser fram emot att utmana den rullande giganten på ett riktigt mardrömslopp här på Sveriges 
framsida, samtidigt som Norge firar sin nationaldag. Många undrar förresten varför den firas, eftersom Norge 
inte är självständigt utan tillhör Sverige; det vet väl alla? Vissa pratar om en påstådd unionsupplösning som 
skulle ha ägt rum 1905, men det är något vi Chalmerister inte känner till.

Johan Ander, SKF

“Greenen ser ut som en fläskkotlett, fast mindre....”
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Ett komplett M.A.K. -07 i använt skick säljes till högstbjudande. Alla 
sju delar är i de närmsta intakta och bara ytligt slitna. Gedigen 
meritlista (referenser finns). Säljes till privatperson eller sektion, 
hel eller i delar. BVSA

M.A.K. 2007 tackar för sig med ett erbjudande du inte får missa:



24 “Flaggan är placerad väldigt nära hålet!”

Apropå stress
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Ingen kan ha undgått den ständigt aktuella energi- och miljödebatten. 
Ständigt får vi larmrapporter om att vi måste sänka våra koldioxidutsläpp 
och källsortera mer. Detta är också något som nått maktens korridorer, 
och miljöproblemen diskuteras ständigt i riksdagen. 

En riksdagsledamot som blivit införstådd med problematiken är Peter 
Pedersen (v). Riksdagsledamot Pedersen är en gammal högstadielärare i SO 
som vunnit Kvitt eller dubbelt i ämnet tungviktsboxning. Sina fina meriter till 
trots har han hållit en relativt anonym profil sedan han blev riksdagsledamot 
1998, fram till nu. 

I en debatt i riksdagen om hybridbilar 
konstaterar han att det är omodernt 
att behöva ladda bilen över natten 
och efterfrågar en direkt uppladdning 
användandes en vindsnurra eller 

en dynamo. Han påpekar att ”det inte känns som om det skulle vara 
en oerhört svår teknisk lösning” att tillverka detta. Vi i M-ord blev 
intresserade av denna evighetsmaskin, då vi inser att man kan tjäna stora 
pengar på den. Affärsmän som vi är tänkte vi ringa Peter Pedersen och 
fråga om vi fick vara med i hans företag efter att han uppfunnit evighetsmaskinen. Tyvärr var den mycket 
upptagne riksdagsledamoten omöjlig att nå. En tant i växeln lät hälsa att han inte var anträffbar. Svagt säger 
vi, om en man av folket.

Till sist undrar redaktionen vad som egentligen är värst; att en person som beslutar om Sveriges energipolitik 
inte vet att evighetsmaskiner är omöjliga att bygga, eller att personen i fråga tjänar minst 634 800 kronor av 
våra skattepengar?

* Peter Pedersens lysande uttalande kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=KLi0potv6_4

Perpetuum mobile

Peter Pedersen (v)

”Det känns inte 
som om det 

skulle vara en 
oerhört svår 

teknisk lösning”
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Välkomna till en ny termin och nya utmaningar!
Önskar vi som arbetar med ledning och administration av programmet och studentservice. 

Mikael fortsätter med uppdraget som programansvarig i tre år till. På studentcentrum Maskingränd fortsätter 
Johan och Lilian att arbeta med M-programmet och M-studenter tillsammans med Annica Eijlinder, som är 
M:s studieadministratör, och Cecilia Hedenstierna, som tar hand om våra masterprogram och masterstudenter.  
På tal om masterprogram, så har kåren och Chalmers en stor masterprogramsinformationsdag onsdagen 
den 27 februari i kårhuset. Där kommer det att finns information om och företrädare för alla Chalmers 
masterprogram.  M-programmet har egen valinformation och presentation av våra masterprogram torsdagen 
den 3 april på eftermiddagen. Vi vill uppmuntra även studenter i årskurs ett och två att besöka masterprogr
amsinformationerna. 

Till M-programmet hör åtta masterprogram och vi godkänner ytterliggare sju masterprogram som 
avslutningar på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik dvs. ni har 15 program att välja mellan! Vi har 
cirka 200 studenter varav ca 1/3 internationella i våra masterprogram. Totalt är vi ungefär 850 studenter på 
M och det verkar som de allra flesta trivs bra och stämning är god.  Vi är glada över ert stora engagemang i 
studiemiljön och utbildningen. Detta engagemang är en förutsättning för ett fungerade program.

På våren går våra stora projektkurser med arbete i grupp; Integrerad konstruktion och tillverkning samt 
kandidatarbetet. Det krävs då förstås grupprum för arbete i grupperna och sådan finns det gott om i Idéläran 
i Edit-huset. Dessa bokas via webreservations och bokningssidan nås från programhemsidan, under fliken A 
till Ö. Självklart går det också bra att boka grupprummen för att studera tillsammans. 

Vi har antagit teknologsektionens utmaning om Göteborgsvarvet och åtminstone en av oss kommer att 
springa!  Det bästa med den här vintern är det är fina förutsättningar för löpträning. 

                                Mikael,  Lilian, Johan och Annica

“Han är 3 1/2 meter lång... jag överdriver inte. Alltså, han är drygt 2 meter lång!”
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M-Styret söker nya förmågor att ta över arbetet som 
Maskinteknologsektionens överhuvud och ansikte utåt.

M-Styret har som uppgift att göra maskinarnas röst hörd i 
kåren samtidigt som vi koordinerar den dagliga verksamheten 
på maskinsektionen, med att se över maskinföreningarnas 

verksamheter. M-Styret utgör alltså länken mellan Chalmers 
Studentkår och maskinteknologerna.

Är du engagerad och vill förbättra sektionen? Vill du ta ansvar och få 
erfarenhet?

  Låter det intressant? Vill du veta mer? Kom och snacka med oss i Loungen så berättar  
  vi gärna mer om hur de olika posterna fungerar.

Lik som bär
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Det är alltid roligt att söka bostad, speciellt om du gör det via Boplats Göteborg

Ingår väggar och tak?

Då får jag plats med min inomhusfotbollsplan. 

Läge att frysa ner sig själv ett par decennier? Jag fryser ner mig själv så länge då…

De väljer säkert mig! (Are you feeling lucky today?)

“Flaggan ser vit ut... det är den faktiskt.”

Sett på boplats

Siffran längst till höger visar antal sökande per lägenhet. Den inringade lägenheten hade efter en dag på Boplats 5 266 sökande.
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Pyssel

Förra rebusen löstes av många. Den snabbast svarande har fått sitt pris. Rätta svar på denna rebus skickas till 
mord@mtek.chalmers.se
Rätt svar på förra läsperiodens rebus: Det vankas hjulbord i den lilla Galliska byn Asterix har gjort janssons knäcken har Mirakulix kokatt för 
muusiken står Troubadix som framför klassikern juligen av Ljusd.
Grattis till Love Hagström som lyckades pricka in alla våra fulknep och medvetna språkfel. Starkt jobbat!

Lös rebusen och svara på gåtan!

Asterix har gått vilse, hjälp honom hitta hem igen!
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Nya kroppar i overallerna

Namn: Ålder: Önskat kön:

Josefin Pettersson (ordf) 21 år Kvinna

Ellinor Svensson (kass) 20 Fjällko

Josef Dagström 20 Man

Henrik Ericsson 19 Man

Ida Hansson (TD) 21 Kvinna

Marika Olsson (TD) 20 Kvinna

Niklas Olsson (TD) 19 Man

Wilhelm Pettersson 20 Man

Arnela Tunovic 20 Kvinna

67,7% M 33,3% TD Snitt: 20 år 44,4% kvinnor. 
44,4% män, 
11,2% fjällkor

Under en högtidlig ceremoni i läsvecka tre, läsperiod tre, valdes det in nya medlemmar till föreningarna 
i ett av rummen nere i källaren.  Ett rum de skulle få lämna dagen efter, fast nu ska inte denna text 
handla om någonting tråkigt och negativt – utan om de nya fina representanter föreningarna fått.

MNollK - ett moget gäng
I ett grupprum vid datorsalarna nere i 
källaren, ty de kom inte in i sitt föreningsrum, 
besökte vi ett nyinvalt och tämligen förvirrat 
MNollK 08. Dagen till ära höll de sitt första 
nyktra möte. Planeringen hade med andra 
ord inte kommit så långt. 
 
Efter några onämnda incidenter på invalskalaset 
miste föreningarna (MNollK, MAK och Miss) 
tillträdet till deras föreningsrum. Ingen av dem 
ville berätta vad som egentligen hände, men 
MNollK 08 skyllde allt på MAK. Förhoppningsvis 
blir det nu intriger i det gemensamma rummet, 
vilket vi i sådana fall gladeligen rapporterar ifrån. 
MNollK visade heller inte någon ånger över att 
de som väljs in i läsperiod fyra inte kommer få ha 
ett lika stort invalskalas som de hade; men de lät 
hälsa att de hade väldigt roligt.

Trots ett hårt invalskalas lyckades samtliga medlemmar ladda om batterierna till lördagen då MNollK-pateterna 
hade en egen inspark och överlämning. Uppgifterna är knapphändiga därifrån, men M-ord kan lugna oroliga 
läsare med att ingen förlängning av avstängningen från rummet varit aktuellt. 

Om själva arbetet som nollninskommité var som sagt inte mycket planerat, däremot lovade de dyrt och heligt 
att bli hårdare än tidigare år. Samtliga, utom han själv, ansåg att Wilhelm skulle vara den hårdaste och ingen 
hade velat bli nollad av honom. De försäkrade också att ingen människa tar skada under nollbricketesten, 
eftersom det bara är nollbrickorna som testas.

En annan rolig notering från vårt avslappnade möte var att 
allesammans var överens om att det roligaste under deras 
tid som nollor var grabbsittningen och dammiddagen. Alltså 
tillställningar som phaddrarna – och inte MNollK – stått för.  
När  redaktionen påpekade detta för den nya nollningskommitén 
var de snabba med tillägget att bastukalaset var nedrans kul 
också. Vid närmare eftertanke lär alltså de nyinvalda inte ha 
svårt med det ständigt återkommande målet om att överträffa 
föregångarnas nollning.

 – Något ni vill tillägga innan vi går?
 – Bajs!

Ett moget NollK 08 ser alltså fram emot nästa års nollning.

“Det gäller att ha känsla för feeling!”
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Ett slitet, men glatt, MAK hade orkat sig upp från källaren till Loungen för en pratstund med den 
gyllene redaktionen. Ett par dagar efter deras första officiella uppdrag – en resa till Linköping - som 
Maskins PR-förening var många av dem fortfarande märkbart tagna.

Deras resa till trots var inledningsfrågan tvungen att handla om avstängningen från föreningsrummet. Vems 
var felet? Från början skyllde alla på varandra och några interna påhopp flög genom rummet. Kanske var det 
alltså så: MAK var boven i föreningsrumsdramat. De övriga två föreningarna hade också skyllt på MAK. När 
detta påpekades riktades alla anklagelser istället mot Miss. Fair enough. 

Om Linköpingsresan var det dock inga sura 
miner. Den var överlag en succé och MAK hade 
tydligen vunnit alla tävlingar. Det låter otroligt 
och vi låter gemene teknolog själva bestämma om 
de ska lita på det. Förutom prestigefyllda vinster 
hade MAK haft fullt upp med att bygga broar och 
sprida kärlek. Tydligen spreds det lite väl mycket 
kärlek och de försökte få med kärlekshälsningar 
i tidningen, men det tillåter vi naturligtvis inte. 
Ett rykte säger också att vissa i MAK.B sysslade 
med sektionsförräderi och ranglade hem nattetid 
iförda icke brunfärgade overaller. 

Ödmjuka som alltid kallade de sig störst, bäst och vackrast innan de fortsatte att spä skit över Miss. Inte blev 
det bättre när de fick höra att Miss fick en pinsam placering i Spökbolls-CM. MAK tänkte eventuellt lämna in 
en motion om att ett nytt Miss ska röstas in på nästa sektionsmöte. Redaktionen tycker dock att de ska vänta 
tills efter CM i Öhlhäfv; det är svårare att ljuga om resultaten i en tävling som ägt rum på Chalmersområdet.  

Under invalet på sektionsmötet chockade kapitalixen med att visa på bristande bokföringskunskaper. Hon 
lovade senare på Asterix farmors grav att hon aldrig skulle lära sig vad debet och kredit är. Det kan bli en rolig 
bokföringsgranskning för sektionens revisorer om ungefär ett år.

Det är ett gôtt gäng som inte är sena med interna gliringar, de verkar trivas med varandra och vi tror de 
kommer synas rejält under året med diverse spexiga påhitt. Tyvärr verkar inte ordkunskapen ligga på topp då 
de har önskat att det var väldigt konstiga ”kön”.   

Namn: Ålder: Önskat kön:

Sofia Fritzon (Majestix) 20 år Torrta (halländska)

Cornelia Aronsson (Kapitalix) 20 Trasan

Samuel Adriansson (Joystix) 20 Vispgrädde

Anna Bergdahl (Penix) 20 Elefant

Gustav Blank (Miraculix) 21 Transa

Mathias Broman (Aktivix) 21 Man, men odefinierad

Peter Björe-Dahl (Prefix) 22 Tysk fjunporrskung

100 % M Snitt: 20,57 år 28 % människor
72 % annat

MAK - Bygger broar och sprider kärlek
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Namn: Ålder: Önskat kön:

Johan Wikefeldt (ordf) 20 år Man

Karl Söderberg (kassör) 20 Man

Kim Dalkarls 19 Kvinna

Ola Elfberg 21 50/50

Anton Kullh 21 Man

Elin Sibgård 20 Tjej

Johan Törnblom 21 Man

100 % M Snitt: 20,29 år 64,28 % män
21,43 % kvinnor
14,29 % tjejer

Hela intervjun inleds med en diskussion om vad det kan vara för meny någon planterat i vasken, och 
huruvida den är ätbar eller inte. Blandningen kan trots allt vara god nog för att fungera som bidrag till 
kockmästerskapen på maskin. När alla slutligen satt sig ner och pulsen sjunkit till normala nivåer efter 
upphetsningen över fyndet börjar diskussionen.

De nyinvalda i Miss är ett gäng gôa gubbar (och gummor), som enligt egen utsago – något förvrängt – är 
renrasiga, dvs endast maskinare. Dock skall det påpekas att ett mindre rabalder uppstod när ordet renrasig 
kommer in i diskussionen, men rabaldret utmynnar i ett konsensusbeslut om att så är fallet. Det är ju 
trots allt inga andra sektioner representerade i föreningen i år. Ett bevis på deras målmedvetenhet om att 
oliktänkande sektioner skall decimeras kan tydligt ses på Karls bravader under spökbollen där han lyckades 
få två motståndare på fall genom taktisk placering av hårda bollar i ansiktet på dem. Detta är ett bra sätt 
för honom att ventilera den ”tävlingsmänniska” han är. 
Någon i Miss råkar avslöja deras planer om att använda 
honom som hemligt vapen. Om någon får för sig att vinna 
mot M i någon idrottsgren skickas han raskt in för att på 
ett eller annat sätt få motståndarna att inse att det är bäst 
för hälsan att gå med på en läggmatch. Spökbollen är dock 
ett ämne som knappt tas i med tång på grund av diverse 
uppförsbackar under senaste mästerskapen. Dock skall det 
påpekas att det finns ett foto där både Miss och pokalen är 
med på bild, även om den är tagen innan match så får den 
duga som bevis för Maskinsektionens framgångar.

Något förvånansvärt är föreningens klena ursäkt för att 
inte ställa upp i Göteborgsvarvet. Alla skyller på Karl som 
snabbt får hitta på ordet ”tjänsteresa” som ursäkt. När Miss väl ställer upp i Göteborgsvarvet är planen att 
vinna alltihop, till skillnad från de övriga som ställer upp från sektionen som endast har som mål att vinna 
över programledningen.

Det har funnits vissa tankar om att ändra på klädstilen. Till exempel ramlar förslaget om kavaj in, men röstas 
ner. Även förslaget om nakenidrottande röstas ner, trots att redan de gamla grekerna – under den mänskliga 
civilisationens höjdpunkt – gillade denna utstyrsel. Efter föreningens något transklädda resa till Chamonix 
kanske det redan finns en utstyrsel under utveckling. 
Läs mer om detta under kvartalets bus, där det även 
finns en upphetsande bild. Eftersom gemene teknolog 
rent anatomiskt mer börjar likna Obelix än Asterix finns 
även önskemål om att arrangera Maskinmästerskap i 
bautastenskastning. I denna gren ingår således även 
ryggbrytning utöver armbrytning.

Glöm inte att det är lördagspass kl 11.00 i kårhuset, och 
de som inte kan vara med måste komma med en lapp från 
mamma... alla förutom Anders Henriksson – Han ÄR en 
lapp från mamma.

M-ord önskar lycka till, och när det gäller Miss kanske 
mottot för året blir ”Hellre transa än att chansa”.

Miss - Obelix är deras hjälte

MISSbild
“Bollen rullar fortare nerför än uppför!”
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I vår tredje artikel om andra sektioner har vi valt att rikta in oss på den orangea Datasektionen.  En 
relativ ung sektion som såg dagens ljus 1983, efter att datateknologer hade börjat antas året innan.

Snabbt efteråt antogs den störande hackspetten Hacke, som deltagit i 194 tecknade filmer, som skyddshelgon 
och den skrikande färgen orange som sektionsfärg. Det inses ganska lätt att den nya high tech-sektionen ville 
synas och höras.

Ett rejält uppsving fick sektionen när IT-revolutionen ägde rum kring 1998 och antalet intagna nästan 
dubblerades. Det är dock oklart vad som hände när bubblan sprack, så vitt redaktionen vet är intaget nästan 
lika stort fortfarande. Tyvärr.

Samtliga overallsföreningar på Datateknologsektionen har orangea overaller, med olika revärer och design. 
De mest synliga föreningarna är DNollK, som överraskade nog tar hand om nollningen, och Delta som är PR-
föreningen med ansvar för bland annat puben.

Precis som alla andra sektioner har Data en sektionspub som håller öppet oftare än Winden. Datapuben kallas 
Basen, men heter egentligen dBaseIV. Enligt rykten ska Basen också inneha den snyggaste och coolaste 
bardisken. Puben hittar du lättast om du står på Rännvägen och riktar in dig på det vi kallar Elektrohuset, men 
som även innehåller Data och IT. 

Datasektionen har även gjort ett av de mest klassiska nolluppdragen i modern tid på Chalmers då man ändrade 
texten på de elektroniska hastighetsskyltarna till ”Hacke kör fortare”. De ligger dock i lä mot Maskin, då M-
sektionen fick höga böter efter skumchocken i Flumride. 

Vidga dina vyer

Fakta: Datasektionen
Helgon: Hacke Hackspett
Färg: Orange
Pub: dBaseIV
Studenter: ca 700 st

OBS! Denna bild är absolut inte till för att fylla ut sidan.
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Varför är kaffefiltren i loungen för små för hållaren?
/ En som undrar

Hej!
Jo, det är så här min vän. När man är student så har man inte så mycket pengar och oftast ett något 
för stort kaffeberoende. Därför tänkte han/hon/den/det som köpte filtren att om man får lite kaffesump 
med när man dricker så slipper man äta lika mycket. Man utnyttjar helt enkelt de kronor man har lagt 
ner på kaffet, både för att underhålla sitt kaffeberoende och för att mätta magen. Smart! tycker vi.

Bäste M-ord!
Tack för en bra tidning. Ni som är så smarta kanske kan hjälpa mig att få svar på en fråga. Varför är det så 
abnormt kallt i lokalerna?
/ Anonym

Hej!
Vad roligt att du tycker tidningen är bra! Vi skall försöka hjälpa dig så gott det går. De senaste 
indikationerna vi fick var att på Chalmers tror de på det där med att frysa in hösten och svettas in 
våren. I höstas sänkte de därför värmen för att vi skulle frysa så blodkärlen krymper. Problemet med 
detta är bara att de inte hittar reglaget för värmen igen. Sen kom det upp en snubbe från I som tyckte 
det var jättebra för kostnaderna för elen gick ner. Vi rekommenderar därför att du köper en pläd (som 
är en tunnare eller tjockare filt) på Maxi för 30 kronor. De är inte bara varma, utan mysiga också.

Tjena!
Ni är grymmast. Kan jag få ett signerat exemplar av M-ord?

Nej, du är grymmast! Visst går det bra att få ett signerat exemplar. Kom förbi loungen/M-ord-rummet 
bara. Du kan få tidningen signerat av hela redaktionen helt gratis. Nästan i alla fall. För kassörens 
signatur får du naturligtvis betala. I natura.

Tja, läget!
Vad är det egentligen med före läsare och särskrivningar?

Tjenna, joo det är bara bra. Själv? Det enkla svaret på din fråga är att de gillar det. Det något svårare 
svaret på din fråga är att de inte jobbar på en tidning, eller annat trams. De är tekniker, de behöver helt 
enkelt inte ha koll på sånt, det räcker med att de kan cosinus-satsen och ta den som den kommer. 

Hej!
Ni gjorde ett stavfel i förra numret!
Mvh / Språkpolisen

Din mamma gjorde ett stavfel i förra numret.

Dumma frågor och spydiga svar

Hört något?
Skicka in sköna föreläsningscitat till mord@mtek.chalmers.se

“Han är en av ytterst få som kan köra bil utan bensin!”






